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เลี�ยงลูกให้ถูกทาง ด้วยพลงัจากจิต  

 
 "กตัญ�ูรู้คุณ" คุณธรรมพื�นฐานที�ควรสอนประจาํ แต่มีปีละครั� งแค่วนัพอ่แม่ 

นอ้ยคนจะโชคดีไดเ้ทวดามาเขา้ทอ้ง ชนิดไม่สอนก็ประเสริฐแต่กาํเนิด กฎธรรมชาติคือ

สิ�งเหมือนกนัจะดูดเขา้หากนั  ยอ้นดูวา่เคยทาํความทุกขใ์หพ้อ่แม่และคนอื�นแค่ไหน  ถึง

ไดดึ้งดูดแฟนเลวกบัวิญญาณร้ายมาเกิดเป็นลูก จนทุกขใ์จไดข้นาดนี�    กฎแห่งกรรมมัก

เล่นงานคืน ผ่านคนที�เรารักมากที�สุด เช่น.."ลูกกบัแฟน"  มีผลใหรู้้สึกเจบ็หนกั(กวา่คน

อื�นทาํ)และเหมือนตดัใจไม่ไดซ้ะที  กรรมเก่ามีผลกบัชีวติส่วนหนึ�งเท่านั�น ชีวติเรา

เปลี�ยนไดด้ว้ยกรรมปัจจุบนั  แมก้รรมแรงในอดีต ก็บรรเทาไดด้ว้ยการทาํดีอยา่งมหาศาล 

เช่น องคุลีมาลฆ่าคนเกือบพนัแต่แกต้วัดว้ยปฏิบติัดีจนสาํเร็จอรหนัตไ์ม่ตอ้งตกนรก!!   

ผร้ีายมาเกิดถา้เลี�ยงถูกวธีิก็มีสิทธิ� เปลี�ยนเป็นดีได ้  ตรงขา้มหากเป็นเทวดามาเกิด แต่เลี� ยง

ผดิก็มีสิทธิ� กลายเป็นสัตวน์รกไดเ้หมือนกนั 

 

 ปัญหาวัยรุ่นส่วนหนึ�งมาจาก.."พ่อ แม่ ครู" โทษเด็กเลวสอนไม่ได ้แต่ไม่มอง

วา่การเลี�ยงการสอนถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ จากการแกปั้ญหาใหห้ลายครอบครัว พบวา่

สิ�งสาํคญัคือเปลี�ยนพฤติกรรมพอ่แม่ก่อนทั�งนั�น  เด็กยคุนี�ทาํโทษเหมือนก่อนไม่ได ้ แม้

เคยไดผ้ลก็ตาม  เด็กโตเร็ว รับสื�อเยอะ ตอ้งอธิบายใหเ้ขา้ใจไดจ้ริง ไม่ใช่แค่.."อาบนํ�า

ร้อนมาก่อน หรือ เชื�อฉันแล้วจะได้ด"ี  พระพุทธเจา้สอนใคร ยงัรอใหพ้ร้อมก่อน หาย

เหนื�อยกินอิ�มก่อนถึงสอน  เด็กที�กาํลงัเครียด โกรธ ร้องไห ้คลื�นสมองไม่สงบ สอนหรือ

ลงโทษไปก็เท่านั�น  งานวจิยัระบุการกอดบอกรัก พดูจาดีๆ มีผลกวา่ด่าดว้ยความโกรธ 

ลงโทษรุนแรงหรือทาํให้อาย 



 

 ความรู้สึกในจิตเป็นคลื�นพลงัส่งถึงกนัได ้ พิสูจน์ง่ายๆ เช่น อยูใ่กลค้นเครียดจดั 

เราจะไม่สบายใจไปดว้ย  "กฎของพลงัจิตคือ คิดถึงใครแบบไหน จะมีผลให้เขาคิดถึง

เราแบบนั�น"  พอ่แม่ลูก กระแสจิตจูนกนัง่าย(คลื�นความถี�เดียวกนั)จึงส่งพลงัไดช้ดัเจน

กวา่คนอื�น   คาํวา่.."คิดถึงแบบไหน" ตอ้งแยกเป็นพลงับวกหรือลบ (กุศลจิต-อกุศลจิต)  

ผูป้ฎิบติัธรรมขั�นสูงจะมีรักบริสุทธิที�ถือเป็นพลงับวก  ความรักทั�วไปจะเจือโทสะเสมอ

ดงัคาํวา่.. ยิ�งรักมากยิ�งทุกขม์าก  ความรักลูกหรือแฟน จะแฝงดว้ยห่วงกงัวลและคาดหวงั

ใหไ้ดอ้ยา่งใจ  สิ�งที�คิดในใจมีผลทาํร้ายลูกไดจ้ริง โบราณจึงวา่พอ่แม่ศกัดิ� สิทธิ�  แช่งลูก

มกัเห็นผลเร็ว  การจอ้งจบัผิดกลวัทาํสิ�งไม่ดี กลบับา้นชา้ก็ห่วงจะเป็นอะไร จะไดแ้ฟน

ไดเ้พื�อนดีไหม จะเรียนจบทาํงานเลี�ยงตวัไดห้รือเปล่า?  ความคิดคือคลื�นความถี�ที�ส่งหา

กนัไดเ้หมือนคลื�นวทิย ุสารพดัความกงัวลที�คิดถึงลูกเมื�อไรก็ส่งพลงัลบหาลูกทนัที 

  

 คิดถึงแบบไหนจะทาํใหอี้กฝ่ายคิดถึงตอบแบบนั�น จึงไม่แปลกที�ลูกจะคิดถึงพอ่

แม่แง่ลบเช่นกนั  อยูดี่ๆ จะรู้สึกเบื�อรําคาญพอ่แม่แบบหาสาเหตุไม่ได ้ นึกถึงความจูจี้�  แม้

เรื�องเล็กนอ้ยก็ผดุมาให้รู้สึกอยากต่อตา้นพ่อแม่  ทาํใหไ้ม่อยากกลบับา้น ไม่อยากเชื�อฟัง  

พลงัจิตพอ่แม่ที�มีต่อลูกจะแรงมาก(เพราะรักมาก) เมื�อส่งพลงัแง่ลบ(ความกงัวล)            

ที�เขม้ขน้ ไปใหบ้่อย อาจมีผลใหค้ลื�นสมองไม่สงบ กระตุน้สมองส่วนที�คลา้ยสัตวท์าํงาน 

จึงคิดไดไ้ม่ต่างจากสัตว ์ ความกตญั�ูรู้คุณจะเริ�มหายจากใจ แถมยงัมีผลต่อเซลลใ์น

ร่างกายใหเ้สื�อมลงดว้ย  พลงัจิตสาํคญัมากต่อการเลี�ยงลูกและการใชชี้วติ ใครจะรู้สึกดี

กบัเราก็เพราะเรามีพลงังานดีแผอ่อกไปก่อน  การแผเ่มตตาคือการฝึกสร้างและส่งพลงั

บวกออกไป อานิสงส์มากดงัพระไตรปิฎกบอกไว ้  แต่ส่วนมากส่งพลงัไม่ไดจ้ริง ทาํได้

แค่ท่องเป็นนกแกว้.."สัพเพฯ สัตวท์ั�งหลายจงเป็นสุข" (สนใจฝึกแบบง่ายจากซีดีสมาธิ

ดอกไม ้จาก DVD รวมเสียงโจโฉ ที�ทาํแจกฟรีนะครับ)  



 

 ลูกศิษยห์ลวงพอ่จรัญนั�งสมาธิแผบุ่ญใหลู้กเกเร  อยูดี่ๆ ลูกเกิดรักและสาํนึก

บุญคุณแม่ขึ�นมาอยา่งหาสาเหตุไม่ได ้  บางคนนั�งรถไปกราบขมาถึงวดัก็มี นี�คือตวัอยา่ง

การส่งรักบริสุทธิ� ไปหาลูกไดถู้กตอ้งและเขม้ขน้จริง ก็ไดรั้กบริสุทธิ� คืนจากลูกกลบัมา

เช่นกนั   เมื�อทาํความดีออร่า(พลงังาน)จะขยายและมีสีสวา่ง ทาํความชั�วออร่าจะหดทึบสี

หม่นหมอง พลงังานต่างกนัจะเขา้กนัไม่ได ้ ดงันั�นควรพาลูกและแฟนไปทาํความดี

ดว้ยกนัเป็นประจาํ(แบบที�เขารู้สึกเตม็ใจดว้ย) จะทาํใหมี้พลงังานคลา้ยกนั จึงเขา้กนัไดดี้ 

เป็นสุขเมื�อใกลแ้ละพดูจาเขา้ใจง่ายขึ�น   

 
 การสวดมนต ์ดนตรีที�อ่อนโยน รดนํ�าตน้ไม ้ ถือเป็นสมาธิอยา่งง่าย ช่วยใหค้ลื�น

สมองสงบ จิตสาํนึกทาํงานดีขึ�น  สอนให้รู้จกับุญคุณแม่คา้ บริกร คนขบัรถ ฯลฯ เรื�อง

เล็กนอ้ยที�ส่งใหส้าํนึกบุญคุณใหญ่ของพ่อแม่ไดง่้าย  "เลี�ยงลูกให้คิดว่าเลี�ยงหมา"  

เราไม่เคยทุกขใ์จวา่หมาจะเรียนจบหรือไม่ ไม่หวงัใหห้มาเลี�ยงเราตอนแก่  เราจึงเลี�ยงเขา

ดว้ยใจที�เป็นสุข(มาก)  ดีใจทุกครั� งที�ไดเ้ห็นไดก้อดไดอ้ยูใ่กล ้ เป็นรักที�มีแต่ใหไ้ม่เคย

คาดหวงัใดๆ เลี�ยงลูกแต่คิดแบบเลี�ยงหมาจะไดไ้ม่ทุกขแ์ละเป็นพลงับวกส่งใหเ้ขาทุกวนั  

 
 สาํรวจตวัเองวา่ดีพอใหลู้กทาํตามหรือยงั อยากใหลู้กเคารพแต่ด่าปู่ ยา่ใหฟั้ง 

อยากใหลู้กมีศีลแต่ตวัไม่มีสักขอ้ เป็นพญามารแต่อยากไดลู้กเป็นเทวดาก็ฝันไปเถอะ ถา้

คิดวา่ดีพอและเลี�ยงถูกหลกัแลว้ แต่ลูกยงัชั�วชิงแชมป์ ก็คงตอ้งจบที�คาํตอบสุดทา้ยคือ 

"อุเบกขา"(ทาํใจวางเฉย) ทุกคนมีกรรมของตน เราก็แค่พอ่แม่ชั�วคราวของเขาเฉพาะ

ชาตินี� เท่านั�น อยา่แบกทุกขแ์ทนคนอื�นเลยครับ!!  

 
 
 



 

"วยัรุ่นเกเร-ตีกนั" แก้ด้วยวทิยาศาสตร์ทางจิต!!  
   

 ปัญหาที�ตั�งโจทย์ผดิจึงแก้ไม่เคยตรงจุด  มองว่าเด็กเลว ต้องทาํโทษรุนแรง-ปิด

โรงเรียน เป็นการปัดฝุ่นเข้าใต้พรม จะแก้ปัญหาต้องเข้าใจรอบด้าน  เด็กก้าวร้าวอาจเกดิ

จากสารเคมีในสมอง ตีให้ตายกไ็ม่หลาบจํา ต้องบําบัดเท่านั�น   สมองมนุษย์มีสามส่วน

คือ 1.จิตสํานึก  2.อารมณ์ความจํา  3.สมองแบบสัตว์เดรัจฉาน (เอาตัวรอด กนิ สืบพนัธ์)    

ความเครียด-ทุกข์และสารเสพติด กระตุ้นการทาํงานและทาํให้สมองแบบสัตว์โตขึ�น  

ความสุขจิตผ่องใส มีผลต่อสมองส่วนจิตสํานึก (รู้ผดิชอบชั�วดี)   

 
 ของกินมีผลต่อสมองและนิสัยดว้ย เช่น ขา้วกลอ้ง ผกัผลไมส้ดช่วยใหส้ดชื�น 

คลื�นสมองสงบ ทาํใหใ้จเยน็ จดจาํเขา้ใจดีขึ�น / การอดอาหารเชา้ กินเนื�อสัตวย์อ่ยยาก 

นํ�าอดัลม กาแฟ ของหวานจดัไขมนัสูง ทาํใหค้ลื�นสมองไมส่งบ เครียดง่าย ใจร้อน สมอง

ทึบ สถานศึกษาตอ้งใส่ใจเรื�องอาหาร อยา่ใหอ้ดอาหารเชา้ งดขายขา้วขาว นํ�าอดัลม 

นํ�าตาลขาว อาหารคลอเรสเตอรอลสูง ฯ 

 
 สัตว์ในฤดูผสมพนัธ์  สมองกระตุ้นเพื�อความอยู่รอด ต้องทาํตัวให้เด่นหรือกาํ

หราบตัวอื�นเพื�อสิทธิ�ผสมตัวเมียและครองอณาเขต  นี�คือสิ�งที�เกดิกบัวัยรุ่นที�เริ�มเป็น

หนุ่มสาว สมองส่วนสัตว์เดรัจฉานมีความสัมพนัธ์กบัฮอร์โมนเพศที�เริ�มผลติออกมา 

เป็นสัญชาตญาณเพื�อความอยู่รอดไม่ต่างจากสัตว์  ทาํให้ต่อต้านคําสั�ง ไม่ชอบการบังคับ 

ไม่ฟังเหตุผล ต้องการเด่นกว่าคนอื�น เด่นด้านดีไม่ได้กข็อเด่นด้านร้าย  การบงัคบัตดัหวั

เกรียนติ�งหู  มองทีวเีจอแต่ดาราไวผ้มเท่    เป็นแรงกดดนัฝังลึกระดบัจิตใตส้าํนึก           

รอวนัระเบิดเป็นการละเมิดกฎไร้ระเบียบตอนโต   หาทางเอาคืนดว้ยการกดข่มคนอื�น  



 

หรือบีบใหส้ร้างจุดเด่นดา้นอื�น(ทั�งดีและร้าย)  แทนความภูมิใจในตวัตนที�หายไป    

ความหล่อสวย อิสระที�จะเลือกเอกลกัษณ์ใหรู้้สึกภูมิใจในตนเอง เป็นเรื�องสาํคญัของเด็ก  

ไม่เกี�ยวกบัผมยาวหรือสั�น มนัอยูที่�ความชอบหรือไม่ชอบที�จะมีสิ�งปกคลุมหวัของแต่ละ

คนที�ไม่เหมือนกนั  ประเทศที�เจริญมีกฎเกี�ยวกบัทรงผมเสื�อผา้โดยเฉพาะเด็กเล็กจนถึง

วยัรุ่นไวแ้ค่หลวมๆ(หรือแทบไม่มีเลย) แต่คนเขากลบัมีระเบียบวนิยัดีมาก ส่วนบา้นเรา

เขม้งวดบงัคบักนัสุดโต่งแต่เด็กจน “โรงเรียนแทบไม่ต่างกบัคุก” ผลที�ไดค้ลา้ยจบัลิง

หรือจบัเสือขงัไว ้ บงัคบัใหม้นันิ�งไดก้็แค่ในกรง หลุดออกมาเมื�อไหร่ก็พร้อมจะซนหรือ

ดุร้าย  เอาไวพ้ดูคราวหนา้ ขอประเด็นความกา้วร้าวและการตีกนัก่อนนะครับ 

   

 สัญชาตญาณสัตว์ตัวผู้ต้องการเหนือผู้อื�น  สมัยอยุธยา-กรุงสุโขทัย สมัยไหน

ผู้ชายมันกต็ีกนั สัตว์ตัวผู้ต่างถิ�นเจอกนัต้องสู้กนัเป็นธรรมดา   ควรสร้างค่านิยมว่า.. 

"สถาบันเราเป็นลูกผู้ชายตัวจริง การใช้อาวุธ รุมทาํร้าย เป็นพวกหน้าตัวเมีย ขี�ขลาด ไร้

ยางอาย ไม่มีศักด์ศรี  แพ้แล้วรู้จักพอหรือยอม นักเลงในอดีตมีปัญหานัดต่อยตัวๆ ไม่ทาํ

ผู้อ่อนแอกว่า ไม่อปัรีย์เหมือนสมัยนี�"  การจะใหผู้ช้ายเลิกตีกนัไม่ต่างกบัหา้มช่วยตวัเอง 

อยา่ฝืนธรรมชาติ ใหสู้้แบบมีศกัดิ� ศรีหรือเป็นนกัเลงตวัจริงซะดีกวา่ (ดูในสภายงัต่อยกนั

เลย!!)    

 
 วธีิแก้แบบยั�งยนืที�ต่างจากบังคับกดข่มแบบฝึกทหารคือ ต้องให้สมองส่วน

จิตสํานึกทาํงานเต็มที� ทั�งการเลอืกกนิอาหารและใช้วทิยาศาสตร์ทางจิตช่วย เช่น หมั�นทํา

กจิกรรมกุศล สาธารณะประโยชน์  ฟังเพลงบรรเลง-ทาํสมาธิก่อนเรียนทุกชั�วโมง        

จะทาํให้คลื�นสมองสงบ จดจําดีขึ�น ลดความก้าวร้าว มองโลกแง่ดี  หยุดการโตของสมอง

สัตว์เดรัจฉาน เปิดทางให้ส่วนจิตสํานึกทาํงาน จะรู้ผดิชอบชั�วดี มีสติยั�งคิดดีขึ�น 



 

           มีวธีิมากมายในการทาํสมาธิที�เหมาะกบัเด็กแต่ละวัย  แต่มักใช้แค่ไม่กี�วธีิซึ�งอาจ

ส่งผลไม่ดีเท่าที�ควร  ยงัมีวธีิฝังข้อมูลลงจิตใต้สํานึกซึ�งส่งผลดีกว่าการลงโทษรุนแรง  

อยากใหเ้ด็กเป็นคนดี ตอ้งมีชั�วโมงเพื�อความดีในทุกวนั ควรหาวทิยากรหลายแบบมา

สลบักนั คนเคยเลวแลว้พบหายนะหรือกลบัตวัได ้ มีผลกบัเด็กกลุ่มเสี�ยงมากกวา่     

"สิ�งสําคัญต้องอบรมคุณธรรมให้ครูเป็นประจําทุกเดือน แม่พมิพ์ไม่ดีจะปั�มแบบออกมา

ดีได้เหรอ?"  (บา้ละคร กินเหลา้ เล่นหวย คงสอนเด็กให้มีธรรมในใจไดย้ากนะ) 
. 

 ตวัอยา่งวธีิแกปั้ญหาเพิ�มเติม เช่น ยกเลิกเครื�องแบบ-ตราสัญลกัษณ์ ใหใ้ส่ขาสั�น  

ยกเลิกการรับนอ้ง-ระบบโซตสั  รวมเป็นสถาบันชื�อเดียวแต่สอนแยกกนั เช่น ร.ร.A 

สอนเฉพาะปี1 /ร.ร.B สอนเฉพาะปี2  /ร.ร.C สอนปี3  เรียนจบ A ไปต่อ B-C  

กลายเป็นโรงเรียนเดียวกนั แถมไม่มีรุ่นพี�สั�งใหท้าํชั�ว   พาทวัร์คุก-เด็กพิการ ทาํสารคดี

คนทาํผดิแลว้ชีวิตลาํบาก พอ่แม่สองฝ่ายร้องไหแ้ทบขาดใจ ใหดู้เป็นประจาํ   
. 

 สร้างฟิตเนสบงัคบัเล่นกลา้มหลงัเลิกเรียน เพื�อสร้างปมเด่นใหห้ล่อหุ่นดี        

การออกกาํลงัยงัมีผลมากต่อสมองและฮอร์โมน เคยเห็นคนหล่อหุ่นดีไปไล่ตีใครไหม

ละ??  การเขา้ยมิเล่นกลา้มหลงัเลิกเรียน จะทาํใหเ้หนื�อยหมดแรงไปไล่ตีใคร สมองหลั�ง

สารเคมีดีออกมา ทาํให้อารมณ์ดี มองโลกแง่บวก ลดความกา้วร้าวลง ลดความอยากสาร

เสพติด  และฮอร์โมนเพศที�หลั�งมายในช่วงวยัรุ่นจะถูกนาํไปสร้างกลา้มเนื�อแทนที�จะ

เหลือลน้ไปกระตุน้สมองให้ปลดปล่อยพลงัแบบผดิๆ (ยนืยนัจากคนเล่นกลา้มที�นิสัย 

อารมณ์เปลี�ยนไปจริง)    

 อย่าจัดแข่งขันระหว่างสถาบันเด็ดขาด..(โดยเฉพาะเทคนิคหรือชายล้วน)      

ควรจดัปฎิบติัธรรม-ทาํกิจกรรมเพื�อสังคมร่วมกนัระหวา่งสถาบนัแบบกลุ่มยอ่ยทุกเทอม   

การปฏิบติัธรรมแบบเคร่งๆ ด้วยการบงัคบักดจิต ทาํอะไรช้าๆ อาจไม่เหมาะกบัเด็ก

สมยัใหม่ในเบื�องตน้ ควรเป็นกิจกรรมสาธารณะที�ใช้แรงมากกว่า เลิกคิดซะทีว่าจะให้



 

เด็กดีเรียบร้อยโดยจบัมาบงัคบันั�งสมาธิปีละครั� งแค่เพียง 3-7 วนั แต่จะดีกว่าถ้าให้ทาํ

สมาธิแบบเหมาะกบัวยั  5 นาทีก่อนเรียนทุกวิชา  วิธีปฏิบติัธรรมตอ้งถูกจริตกบัเด็กดว้ย  

มีปฏิบติัธรรมทุกปีทุกโรงเรียน ทาํไมเด็กส่วนใหญ่เลวลงทุกวนั??  ควรปรับวิธีให้เหมาะ

กบัคนยุคนี� ที�จิตหยาบกว่าคนสมยัก่อน และอย่าลืมว่าวิธีปฏิบติัแบบเดียวก็เหมือนยา

พาราที�แกทุ้กโรคไม่ได ้(ทาํดีนอ้ยๆ แต่บ่อยๆ มีผลมากกวา่โดนบงัคบัไปทาํทีเดียว)  
. 

   "หมากดั"คนเลี�ยงต้องรับผิดชอบ พ่อแม่ที�ลูกทาํร้ายคนอื�นควรรับโทษด้วย  

เด็กบางคนไม่พร้อมไปอยูใ่นสภาพเอื�อต่อการชกัจูงใหเ้สียคน        หากมีลูกเกเร หรือหวั

อ่อน ควรจบัทาํงานก่อนเรียนต่อซกัปี  จะมีภูมิคุม้กนัและคิดไดก้วา่วยัเดียวกนั             

คนประสบความสาํเร็จทาํงานแต่เด็กแทบทั�งนั�น  "เกมไล่ฆ่าสมจริงคือการโปรแกรมจิต

เป็นนักฆ่า กระตุ้นสมองส่วนสัตว์เติบโต คลื�นสมองไม่สงบกดจิตสํานึก เมื�อสมองไม่ต่าง

จากสัตว์ จึงอาจฆ่าคนจริงได้อย่างเลอืดเยน็ อายุตํ�ากว่า 18 ไม่ควรเล่นเกมแนวนี�แต่ก็

ปล่อยเสรีมานาน"  มีวธีิแกปั้ญหาวยัรุ่นอีกมากที�ตอ้งอธิบายกนัยาว  แต่อยากสรุปให้

เขา้ใจซะทีวา่.. ปัญหาไม่ได้อยู่ที�เด็กเลวเกนิสั�งสอน แต่สิ�งแวดล้อมปัจจัยรอบตัวที�ผู้ใหญ่

และโรงเรียนมีให้ต่างหาก.. หล่อหลอมให้เด็กเป็นแบบนี� !!   
. 

 หลายหน่วยงานพยายามแกปั้ญหาเยาวชนกนัมากมาย แต่ก็แกแ้ทบไมไ่ดผ้ล

จริงจงั  มวัแต่วนอยูใ่นอ่าง ใชแ้ต่วธีิการเดิมๆ  พยายามเสนอตวัดว้ยโครงการดีๆ ที�ไม่

ตอ้งเสียเงิน ใหก้บัหลายหน่วยงานหลายปี ก็ไม่มีใครสนใจ ยงัคงย ํ�าอยูก่บัที�กนัต่อไป !! 
. 

[แถมทา้ย : แกปั้ญหาเด็กแข่งรถป่วนเมือง ลองบงัคบัอายตุ ํ�ากวา่ 25 ใหใ้ชไ้ดแ้ค่มอเตอร์

ไซดไ์ฟฟ้าที�จาํกดัความเร็วแค่ 80 กม./ชม. อนุญาตใชร้ถนํ�ามนัความเร็วสูงกวา่นี� ได้

เฉพาะคนที�จาํเป็นตอ้งใชเ้พื�อทาํงานเท่านั�น  รถไฟฟ้าประหยดั ลดโลกร้อน มลพิษตํ�า 

และช่วยไดอี้กหลายเรื�อง  แต่ฝันไปเถอะ ธุรกิจเกี�ยวกบันํ�ามนัคงไม่ยอมใหท้าํหรอก  ] 



 

"อยากดงั" ต้องทําบุญให้ถูกวธีิ  
. 

 สงสัยไหมบางคนหนา้ตา-ความสามารถตํ�ากลบัโด่งดงั งานและแฟนคลบัเยอะ  

แต่บางคนทั�งเก่ง-หนา้ตาดี กลบัแป๊กอยา่งไม่น่าเชื�อ!!   "บุญ" เป็นสิ�งที�ขโมยกนัไม่ได้  

อาจมีทุกอยา่งประเคนถึงที�ไม่ตอ้งตามล่าควา้เดือนใหป้วดลิ�นปี�   ไม่ตอ้งเสียเวลากบั

ละครฉากใหญ่ ที�มีไวปั้� นเด็กของตนหรือแค่หาเงินจาก SMS   วทิยาศาสตร์พิสูจน์ไดว้า่.. 

"ความคิด ความรู้สึกเป็นคลื�นพลงังาน แผ่ออกมามีผลต่อวตัถุและจิตใจคนรอบข้าง

ได้" วดัผลเชิงลึกจาก โมเลกุลนํ�า คลื�นสมอง อวยัวะในร่างกาย  และสัมผสัจากชีวติจริง

ได ้เช่น อยูใ่กลค้นดีจิตใจผอ่งใส จะรู้สึกเยน็สบายใจ  ถา้อยูใ่กลค้นเครียดทุกขใ์จ อากาศ

รอบๆ จะหม่นหมอง รู้สึกอึดอดัแปลกๆ  หากอยูร่่วมขณะคู่รักขอแต่งงาน จะมีพลงัสุข

กระจายแผร่อบ ใหเ้ราสุขใจตามจนนํ�าตาแตกได ้  ในโรงหนงักระแสจิตคนจาํนวนมาก

จะทาํใหรู้้สึกเศร้าหรือตลกไปดว้ย ทั�งที�ไม่เศร้าไม่ตลกเท่าไหร่เลย  

 
 ทาํดีจิตผอ่งใสเป็นประจาํ  จะเกิดพลงัเยน็แผร่อบตวั   ใครไดเ้จอหรือใกลชิ้ด  

จะถูกชะตาเป็นพิเศษ อยากพดูดีดว้ย อยากช่วยเหลือสนบัสนุนใหโ้อกาส ใหอ้ภยัไดง่้าย

กวา่คนที�มีพลงัลบ ที�แค่เจอครั� งแรกอาจหมั�นไส้อยา่งแรง (ตวัอยา่งพลงัลบรุนแรง เช่น 

คนฆ่าข่มขืนเด็ก ใครเห็นก็อยากกระทืบ)   จิตแผพ่ลงัตามนิสัยและสะสมขา้มชาติได ้

เมื�อตายแลว้เกิดใหม ่ หากเคยทาํดีไวม้าก จิตจะคุน้ชินปล่อยคลื�นพลงังานดีแบบเดิม

ออกมา    ทาํใหเ้ป็นที�รักและไดรั้บโอกาสดีกวา่ผูอื้�น     แมช้าตินี�ยงัไม่ไดท้าํดีก็ตาม 

 
 พลงัจากจิตเหมือนเงินในธนาคาร ฝากไวม้ากก็หมดยาก บางคนทาํชั�วทั�งชีวติก็

ยงัใชบุ้ญเก่าไม่หมด  ทาํใหห้ลงผดิวา่ทาํชั�วแลว้ไดดี้   ดาราทั�งไทยและต่างประเทศ

เสียชีวติ-เกิดอุบติัเหตุ ขณะโด่งดงัหรือดงัไดไ้ม่นาน  อาจเพราะสะสมพลงัดา้นดีมานอ้ย 



 

เหมือนมีเงินฝากไม่มาก แต่เบิกมาใชที้เดียวหมด (โด่งดงัมีชื�อเสียง ก็คือกาํลงัเบิกบุญเก่า

มาใชใ้หห้มดไปเรื�อยๆ) ถึงเวลาเจา้หนี�มาทวงเงินที�เคยยมืไป (เวรกรรมใหผ้ล)    ไม่มีจ่าย

เขาก็ทาํร้ายเอา   แต่หากหาเงินเก็บเพิ�ม(ทาํดีเพิ�ม)  ก็อาจรอดการทวงหนี�ดว้ยชีวติ และอยู่

เป็นดาวโด่งดงัเสพสุขไดอี้กนาน    

. 

 "ขยนัผดิที� 10 ปีกไ็ม่รวย" คนประสบความสาํเร็จจะหาตวัตนเจอไวกวา่คน

อื�น จึงทุ่มเทแบบถูกทาง  เป็นมา้ก็ฝึกวิ�งไม่เสียเวลาบินแข่งกบันก  คนขยันอกีมากเดิน

ไม่ถึงฝันเพราะลมืปัจจัยสําคัญคือ.. การสร้างกระแสคลื�นพลงัดีให้ออกจากจิตของตน

อย่างสมํ�าเสมอมากพอ ซึ�งเกิดได้จากการทาํดี  เช่น  การสวดมนต ์ ทาํใหพ้ดูจาฉะฉาน 

เสียงเพราะมีพลงัดึงดูดใจ  การรักษาศีล ทาํสมาธิ-ฟังธรรม ทาํใหค้ลื�นสมองสงบ สมอง

ส่วนจิตสาํนึกทาํงานดีขึ�น รู้กาละเทศะ หนา้ตาผอ่งใส คิดไดลึ้กซึ� ง ดูฉลาดน่าชื�นชม 

. 

  ความกตญั�ูต่อพ่อแม่อาจารย ์ กราบขอขมา ทาํใหท้่านสบายกายใจ แบ่งเบา

ภาระ ฯลฯ  ใจที�รักห่วงใย  ทาํดีต่อผูมี้พระคุณ ก่อคลื�นเมตตาใหเ้ป็นที�รักของผูค้นไดง่้าย    

ผูส้รรเสริญความดีผูอื้�นยอ่มไดก้ารสรรเสริญจากคนทั�งโลก สร้างนิสัยชื�นชมความเก่ง

ความดีของผูอื้�นทั�งต่อหนา้ลบัหลงั  เผยแพร่เกียรติคุณผูอื้�น  ทาํสื�อธรรมะใหน่้าสนใจ 

ทาํสาธารณะประโยชน์ที�มีผลกบัคนหมู่มาก สิ�งเหล่านี�ลว้นสร้างแรงดึงดูดในตวัเราให้

เป็นที�ชื�นชอบในวงกวา้งไดไ้ม่ยาก  (มีผลต่อธุรกิจและงานที�ทาํอยูด่ว้ย) 

. 

 วงการบนัเทิงอาจเป็นอาชีพทาํร้ายตวัเอง โดยเฉพาะคนเขา้ผดิทางและเดินต่อ

ในทางที�ผดิ บางคนเอาตวัเขา้แลก บางคนโดนมาเฟียขู่ใหย้อม..ดว้ยชีวิตพอ่แม่เป็นเดิม

พนั  มีตวัอยา่งมาแลว้กบัข่าวดงั.. ดาราฆ่าตวัตายทิ�งจดหมายแฉถูกบงัคบับาํเรอกาม!!     



 

 "กฎพลงังานทางจิตคือ ทาํอะไรส่งผลทางใจผู้อื�นไว้  มีผลกลบัหาใจเราเสมอ"   

มีการทดลองเรื�องกระแสจิตส่งไปเปลี�ยนโมเลกุลนํ�าที�อยูห่่างหลายร้อยกิโลได ้ จาํตอน

คนจอ้งเราดว้ยความโกรธไดไ้หม แมอ้ยูร่ะยะไกลแต่ก็รับรู้ไดถึ้งพลงัที�พุง่มาใหเ้รารู้สึก

อึดอดั   ขณะดูหนงัฟังเพลง จิตเราจะพุง่ไปหาดาราหรือนกัร้องคนนั�นทนัที  เมื�อฟังเพลง

เศร้าใจ ดูละครแลว้หมั�นไส้  สงสาร ฟุ้งซ่านเกิดกาํหนดั  ก็จะเกิดคลื�นพลงัลบเหล่านั�น

ส่งไป  แค่คนเดียวที�เพง่ดว้ยอารมณ์ลบมา ก็ทาํให้รู้สึกอึดอดัไดแ้ลว้ แต่นี�ส่งจากหลาย

ลา้นคนพร้อมกนัเป็นประจาํ  จึงไม่แปลกที�ดาราจะมีกระแสจิตที�แปรปรวน เครียดง่าย 

ฟุ้งซ่าน รักง่ายหน่ายเร็ว ติดยาติดเที�ยว หลงโลกไดง่้ายกวา่คนทั�วไป  

.   

 ความดงัคือดาบสองคม   หากทาํรายการ  ร้องเพลงมีสาระ  เล่นละครสอนคนให้

เกิดสติคิดได ้    พลงังานดีที�เกิดในใจผูช้ม   จะส่งกลบัใหใ้จเราสวา่งสบายเช่นกนั         

คนบนัเทิงควรหมั�นทาํบุญสร้างปัญญาให้ตนและคนอื�นประจาํ เช่น การปฏิบติัธรรม  

ร่วมเผยแพร่ธรรมะที�ถูกตอ้ง  สร้างกระแสจิตสงบสวา่งแทนความฟุ้ งซ่านหรือหลงโลก 

จะไดไ้ม่เสียคนอยา่งคนดงัทั�วโลกที�เป็นข่าวเรื�อยมา    

 
 
 ทุกวนันี� มีแต่คนอยากดงั แต่มกัไม่ยอมทาํเหตุใหพ้ร้อมครบดา้น  จึงตอ้งผิดหวงั

เสียนํ�าตา   เสียเวลาและอาจเสียตวัฟรี    บางคนโชคดีตะกายไปถึง แต่ก็เป็นไดแ้ค่..  

"เศษดาว"    เหนื�อยยากแทบตาย  สุดทา้ยอาจแค่เพิ�มช่องทางหาทุกขใ์ส่ตวัมากขึ�น       

" รวยหรือดังตอนยงัไม่พร้อม  ไม่ต่างกบัเอาทองร้อน เทใส่ภาชนะไม่ทนไฟ "     หมั�น

สะสมบุญใหม้ากก่อน  จะรวยหรือดงัไดถ้าวรและปลอดภยักวา่ครับ!! 

 
 
. 



 

หมายเหตุ :  ดารานกัร้องหลายคนเขา้ใจผดิวา่การสร้างความสุขใหค้นอื�นเป็นบุญ      

แต่ความสุขที�ไม่ใช่ความผอ่งใสสงบ เป็นสุขจอมปลอม อาจเขา้ข่ายโมหะ คือความหลง    

ใหค้วามหลงกบัผูอื้�นไวม้าก  ก็จะกลายเป็นคนหลงไดม้าก จิตใจอ่อนแอ ทุกขใ์จง่าย  

เมื�อหลงมากก็นั�งสมาธิเจริญสติใหรู้้เห็นธรรมตามความเป็นจริงไดย้าก  คนที�เอาแต่พดู

เรื�องตลกไร้สาระไปวนัๆ    ใหส้ังเกตวา่หนา้ตาจะดูไม่ฉลาด  ความหลงในความสุขอนั

จอมปลอมเป็นภยัใหญ่ที�แฝงมาดว้ยรอยยิ�มและความสุข   พระไตรปิฎกกล่าวถึงอาชีพ

บันเทงิไว้ว่า..."ต้องตกนรก"..ซึ� งไม่ไดห้มายวา่ตอ้งเป็นแบบนั�นทุกคน   

 

 สาํหรับคนที�รู้จกัทาํบุญหลากหลาย..(โดยเฉพาะการศึกษาและใหธ้รรมะผูอื้�น) 

ถา้นํ�าหนกับุญ  หรือความดี  วบิากดา้นดี  กุศลจิตเขม้ขน้มากกวา่  ยอ่มพน้นรกได ้ 

(คลา้ยคนชอบกินเหลา้ แต่ถา้ดูแลตวัเองอยา่งดี กินผกัผลไม ้ ออกกาํลงักาย ทาํสมาธิเป็น

ประจาํ  อาจเป็นโรคไดย้ากกวา่คนทั�วไปที�ไม่กินเหลา้ดว้ยซํ� า)   แต่ในแง่ของคนบนัเทิง

ที�จะทาํบุญเหนือบาป หรือเหนือโมหะที�สร้างใหก้บัคนจาํนวนมาก ค่อนขา้งเป็นไปได้

ยาก เพราะกรรมที�ส่งใหค้นอื�นขาดสติและลุ่มหลง มนัจะสะทอ้นกลบัมาหาใจตนเองซะ

จนไม่คิดแกไ้ขหรือเพิ�มบุญในดา้นที�ถูกตอ้งใหต้นเอง เหมือนคนแต่งหนา้หนาจนกลบ

ผวิจริง มองภายนอกเหมือนผวิสวยแต่ภายในแทบดูไม่ได ้ ส่องกระจกกี�ครั� งก็คิดวา่หนา้

เนียน เลยไม่ใส่ใจกบัการดูแลบาํรุงผวิใหเ้ตม็ที�และถูกวธีิ กวา่จะรู้ตวัก็แกไ้ขไม่ทนัแลว้  

 
 น่าสงสารมากที�สุด กบัผูค้นจาํนวนมากโดยเฉพาะเด็กวยัรุ่น ที�ต่างใฝ่ฝันอยาก

เขา้มาเป็นดาว  ตะเกียกตะกายเหนื�อยยาก ยอมแลกไดทุ้กอยา่ง  แต่สุดทา้ยก็แค่เหยื�อของ

ธุรกิจและโลกมายา  หลายคนตอ้งเจบ็ชํ�ากลบัไป  หลายคนลาํบากแทบตาย ตะกายกนัสุด

ชีวติ  ก็เพียงแค่เขา้มาทาํบาป สะสมบาปใหต้วัเองมากขึ�น  อยา่งที�ตวัเองก็มองไม่เห็นวา่..  

สิ�งที�ทาํเป็นบาปแค่ไหน ก่อความทุกขท์างใจใหต้นเองแค่ไหน  !!  



 

 "พลงัจิตใต้สํานึก" ตัวกาํหนดชีวติ!! 
 

 "จิต" แบ่งสองส่วนคร่าวๆ เพื�อเขา้ใจง่าย คือ.. "จิตสาํนึก" ความรู้สึกนึกคิดปกติ 

การกระทาํในขณะมีสติและควบคุมได ้  เมื�อมีการทาํ พูด คิด จะเกิดความรู้สึกในใจและ

ส่งต่อไปสะสมที�.. "จิตใตส้าํนึก"  คลา้ยการป้อนขอ้มูลใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ� งอาจ

ทาํใหดี้ขึ�นหรือเสียหายได ้  ขอ้มูลในจิตใตส้าํนึกมีผลต่อความคิดและการกระทาํของเรา

ในอนาคตถึงขั�นเปลี�ยนชีวติไดเ้ช่นกนั   จิตใตส้าํนึกยงัควบคุมการทาํงานของร่างกาย

ภายใน เช่น การเตน้ของหวัใจ การซ่อมแซมตวัเอง  จะทาํงานอตัโนมติั บงัคบัใหเ้ป็น

อยา่งใจตอ้งการ อยา่งสั�งใหสู้บฉีดโลหิตหรือดูดซึมอาหารตามใจเราไม่ได ้ เขาจะทาํงาน

อิสระตามขอ้มูลที�สะสมไวห้รือตามเหตุปัจจยัที�ไดรั้บเท่านั�น    

 

 ความจริงของทุกชีวติคือ.. "ทุกคนล้วนรักตัว กลวัตาย"  เป็นขอ้มูลส่งให้

สมํ�าเสมอ จิตใตส้าํนึกจะพยายามรักษาและปรับการทาํงานในร่างกายใหดี้ที�สุดจนสิ�น

อายขุยั และแสวงหาร่างใหม่ในภพต่อไปให้ตามขอ้มูลจากจิตที�ยงัอยากกินของอร่อย 

ตอ้งการเสพสุข (ซึ� งเท่ากบัยงัตอ้งการมีชีวติ)  แมค้นอยากตายไม่อยากเกิด อาจแค่ไม่ได้

สิ�งที�อยากได ้หรืออยากสบายกวา่นี� ต่างหาก   

 

 กรณีต่างชาติถูกสะกดจิต แลว้เล่นดนตรีไดเ้ก่ง ทั�งที�ไม่เคยฝึกมาก่อน           

เป็นตวัอยา่งขอ้มูลสะสมขา้มภพชาติผา่นจิตใตส้าํนึกได ้   การเขา้ทรงแลว้รู้ตาํรายาหรือรู้

เรื�องที�ไม่เคยเรียน อาจไม่ใช่เทวดาประทบั แต่เพราะเขา้ถึงขอ้มูลเก่าในจิตใตส้าํนึกของ

ตนเอง    การมีร่างกายสมบูรณ์ ชาติหนา้ไดเ้กิดเป็นอะไร ขอ้มูลจากจิตใตส้าํนึกสาํคญั

มาก  การสะใจที�ไดฆ่้าทาํลายชีวติคนหรือสัตว ์(หรือแมแ้ต่เล่นเกม) ถา้มีขอ้มูลสะสม 



 

เขม้ขน้พอ จิตใตส้าํนึกอาจเขา้ใจผดิวา่.. การถูกฆ่าและความพิการเป็นสิ�งที�น่าชอบใจ 

ส่งผลใหจิ้ตไม่ส่งคาํสั�งไปรักษาซ่อมแซมเตม็ที� ร่างกายจึงอ่อนแอและอายสุั�นลง อาจเกิด

มะเร็งกินอวยัวะใหพ้ิการในชาตินี�  สืบต่อถึงชาติหนา้ดว้ยจิตไม่ยอมสั�งใหร่้างกายสร้าง

อวยัวะบางส่วนจนตอ้งเกิดมาพิการหรือเป็นคนขี�โรคแต่กาํเนิดได ้  

  

 วงการแพทยเ์ริ�มยอมรับวา่โรคจาํนวนมากเกิดจากใจเราเอง ผูป่้วยสองคนเป็น

โรคเดียวกนั รักษาเหมือนกนั คนหนึ�งหายอีกคนตาย เพราะการดูดซึมซ่อมแซมตวัเอง

ต่างกนั ผลจากจิตใตส้าํนึกสั�งการ    ถา้ท่องทุกวนัวา่ฉนัป่วย หรือเพง่อวยัวะบางส่วน

แลว้คิดวา่กาํลงัเป็นมะเร็ง  ไม่นานจะเกิดมะเร็งขึ�นไดจ้ริง     จิตที�พอใจ สะใจ ประทบัใจ 

แคน้ใจ ขอ้มูลเหล่านี� ถูกสะสมไวร้อวนัแสดงผลผา่นการทาํงานของจิตใตส้าํนึก  ขอ้มูลที�

ดีและไม่ดีสลบักนัแสดงผลตามความเขม้ขน้และสถาณการณ์ บางทีอาจตอ้งรอถึงชาติ

หนา้     

 

 หากเขา้ใจเรื�องจิตใตส้าํนึกไดลึ้กพอ จะเขา้ใจเรื�องกฎแห่งกรรมไดไ้ม่ยากวา่..  

จะเกิดมาเจอ มาเป็นอะไร เราสะสมขอ้มูลในจิตไวเ้อง  คาํวา่พระเจา้สถิตยใ์นตวัทุกท่าน 

พระเจา้ที�เป็นผูส้ร้างทุกสรรพสิ�ง แทจ้ริงคือจิตในเราเอง ถา้ชาํระจิตบริสุทธิ�  จะกลบัรวม

เป็นหนึ�งกบัพระวญิญาณบริสุทธิ� ของพระเจา้ ซึ� งเป็นกระแสพลงังานที�สงบสุขอยา่งยิ�ง 

ใครเขา้ใจตรงนี�ไดจ้ริง..จะรู้เลยวา่.."พระเจ้า.และ.พระนิพพาน"..คือสภาวะเดียวกนั!!  

(สภาวะธรรม หาใช่บุคคลหรือสถานที�  พดูตามหลกัวทิย ์คือ.. พลงังานตามธรรมชาติ) 

 

 เราบงัคบัจิตใตส้าํนึกทาํงานตามตอ้งการไม่ได ้แต่แกไ้ขขอ้มูลผดิช่วยส่งขอ้มูลดี

ใหไ้ด ้   การป้อนขอ้มูลใหจิ้ตใตส้าํนึกจนส่งผลไดจ้ริง ตอ้งมีผลต่อใจแบบฝังใจ เขม้ขน้ 

ทาํบ่อยจนชินและเชื�อสุดใจ   



 

 การทาํจิตใหส้งบระดบัลึกจะทาํใหสื้�อสารกบัจิตใตส้าํนึกไดดี้ที�สุด  "กรรมฐาน

แก้กรรม" คือการเขา้ไปปลดปล่อยขอ้มูลดา้นลบที�สะสมไว ้ ทาํใหข้องเสียทางจิตถูก

กาํจดัไป    หลายคนเป็นโรคประหลาด  เพราะจิตใตส้าํนึกสะสมขอ้มูลร้ายจากการทาํชั�ว

ที�อาจสะสมจากชาติก่อนแต่พึ�งมาส่งผลชาตินี�  พอทาํกรรมฐานจึงเห็นภาพกรรมจากอดีต

ที�บนัทึกไวใ้นจิตใตส้าํนึก       ความสงบจากสมาธิ  ทาํใหม้โนสาํนึกทาํงานเตม็ที�        

เกิดละอายบาปสาํนึกผดิและประทบัใจแน่นกบัการไม่อยากทาํผดิแบบนั�นอีก  บางคน

ร้องไห้โฮ บางคนเจบ็ปวดบริเวณที�เคยทาํร้ายเขาไว ้  บางคนร้องและทาํท่าคลา้ยสัตวที์�

กาํลงัทรมาน ฯลฯ 

 

 ความสะใจหรือสะเทือนใจที�เคยทาํบาปไว ้ ถูกปลดปล่อยและแทนที�ดว้ยความ

สาํนึกผดิ  ขอ้มูลพิษที�สะสมไวม้ากจนส่งใหจิ้ตใตส้าํนึกทาํงานผดิพลาดจนร่างกาย

อ่อนแอถูกกาํจดัไป ร่างกายกลบัมาตอบสนองกบัยาและอาหารดีขึ�น ภูมิคุม้กนัสูงขึ�น

แขง็แรงขึ�น จึงหายหรือบรรเทาจากโรคได ้  ขอ้มูลร้ายที�ฝังในจิตมานานเป็นแรงผลกัดนั

ใหคิ้ดพดูทาํในแง่ไม่ดี มองโลกแง่ลบ ส่งพลงังานน่ารังเกียจออกมาใหค้นรอบขา้งไม่

อยากช่วยเหลือ เมื�อถูกกาํจดัออกไปจากจิตใตส้าํนึก  ก็ทาํใหชี้วติและสุขภาพดีขึ�นอยา่ง

ไม่น่าเชื�อ   

 

 การเรียนรู้เรื�องจิตใตส้าํนึกเป็นสิ�งดี ปัจจุบนัมีสอนทั�วไป แต่อาจไม่เขา้ใจเรื�อง

จิตตามหลกัธรรมะที�ถูกตอ้ง  ซึ� งเป็นความน่ากลวัมากในการบงัคบัหรือหลอกจิต ที�อาจ

ปิดมรรคผล จนบรรลุธรรมไม่ไดเ้ลยทีเดียว ทุกอยา่งมีดีเสมอหากเขา้ใจและปรับระดบั

ใหเ้หมาะกบัตวัเองได ้  พลงัจิตใตส้าํนึกยงัมีผลต่อเส้นทางชีวติหลายดา้น และนาํมาใช้

โปรแกรมจิตยอ้นวยั ใหอ่้อนเยาวก์วา่คนรุ่นเดียวกนัไดอ้ยา่งไม่น่าเชื�อทีเดียว  

 



 

 ย้อนวยัอ่อนเยาว์ ด้วยพลงัจิตใต้สํานึก!!  
 

 "จิตใต้สํานึก" เป็นหัวหน้าใหญ่ในการควบคุมร่างกายทั�งหมด เช่น การสร้าง

ฮอร์โมน การซ่อมแซมตวัเอง การเผาผลาญ   ร่างกายมนุษยส์ร้างสารสําคญัไดห้ลาย

อย่างที�มีผลต่อการควบคุมนํ� าหนัก  ความแข็งแรงและอ่อนเยาว์      ที� เด่นสุดคือ..        

"โกรทฮอร์โมน"  แต่เมื�ออายุมากจะผลิตน้อยลงเรื� อยๆ ทําให้เกิดริ� วรอย เหี� ยวย่น          

ผมหงอก ประสิทธิภาพการซ่อมตวัเองลดลง   ธรรมชาติออกแบบให้มนุษยมี์อายุขยั

ระดบัหนึ�ง ถึงเวลาตอ้งแก่และตาย โดยมีขอ้มูลผา่น DNA รุ่นสู่รุ่น       เป็นขอ้มูลพื�นฐาน

ให้จิตใต้สํานึก ได้ใช้ควบคุมการผลิตโกรทฮอร์โมนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอาย ุ 

ความคิดความเชื�อฝังใจ อารมณ์และการกระทาํที�สะสมจากชาติก่อนและชาตินี�  ยงัเป็น

ปัจจยัเร่งหรือยดืเวลาการลดระดบัหลั�งโกรทฮอร์โมนไดอี้กดว้ย 

 

 ตวัอยา่งเช่น.. เมื�อนึกถึงคนอายใุกล ้ 30 ขึ�นไป เราแทบทุกคนจะมีขอ้มูลปรากฎ

ลึกในใจโดยอตัโนมติัวา่.. "แก่แล้ว โตแล้ว ผู้ใหญ่แล้ว"  อาจมีตามมาอีกลึกๆในใจ เช่น 

แก่แลว้ตอ้งเหี�ยว ไม่แขง็แรง ฯลฯ  เป็นขอ้มูลฝังในจิตสะสมมาชา้นานอยา่งเหนียวแน่น 

ทุกครั� งที�รู้สึกใหม่จะเท่ากบัส่งไปย ํ�าใหจิ้ตใตส้าํนึกโดยไม่รู้ตวั  คนที�ชอบตอกย ํ�าในใจวา่ 

"ฉันโตแล้ว แก่แล้ว" (ซึ� งอาจทาํโดยไม่รู้ตวั)  จิตใตส้าํนึกจะทาํงานตามขอ้มูลที�สะสมไว ้

เช่น เมื�อรู้สึกแก่แลว้ก็ไม่จาํเป็นตอ้งผลิตฮอร์โมน ไม่ตอ้งเสริมสร้างอะไรใหม่  เป็นผล

ใหร่้างกายแก่ก่อนเวลาจริง  และเมื�อย ํ�าคิดแต่วา่.."ฉนัแก่แลว้"  จิตจะเริ�มไม่รับอะไรใหม่  

หมดความพยายาม สมองจะฝ่อไปเรื�อยๆ  ดงันั�นเวลาเขา้สัมนาอบรม เขาถีงกระตุน้ให้

เชื�อและคิดวา่เรายงัเป็นเด็กวยัรุ่น เพราะจิตและสมองจะตื�นตวั ยอมรับและเรียนรู้สิ�งใหม่

ไดดี้ขึ�น   



 

 หลกัของพลงัจิตคือ "คิดอย่างไร.. กไ็ด้หรือเป็นอย่างนั�น" แตต้อ้งคิดและเชื�อ

อยา่งสุดหวัใจ จนขอ้มูลฝังแน่นระดบัลึกในจิตใตส้าํนึกดว้ย  ขณะคลื�นสมองสงบ หรือ

จิตเป็นสมาธิดิ�งในเรื�องเดียว(ไม่เวน้แมต้อนทุกขใ์จ) เป็นช่วงที�เราสามารถป้อนขอ้มูลให้

จิตใตส้าํนึกอยา่งไดผ้ล   "กุศลจิต" คือภาวะคลื�นสมองสงบ เกิดไดจ้ากคนที�มีปกติ คิดดี 

พดูดี ทาํดี  การทาํสมาธิ สวดมนต ์ การฟังธรรม (ทาํให้ความฟุ้ งซ่านนอ้ย กระแสจิตมี

พลงัเขม้ขน้)  และการทาํอะไร(ทั�งดีและชั�ว)ดว้ยใจรักและเพลิดเพลิน  ก็อยูใ่นภาวะที�เอื�อ

ต่อการส่งขอ้มูลถึงจิตใตส้าํนึกไดแ้นบแน่นเช่นกนั  ก่อนและหลงัหลบัเป็นช่วงเวลาทอง

ที�โปรแกรมจิตได ้  บางคนฟังธรรมะหรือจินตนาการสิ�งดีเพื�อใหก้าํลงัใจตวัเอง  เวลา

ก่อนหรือหลงัหลบั ก็ส่งผลต่อแนวคิดการใชชี้วิตในอนาคตใหดี้ขึ�นอยา่งมาก   
. 

 วธีินี� ยงันาํมาใชโ้ปรแกรมจิตลูกไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะเด็กเล็กจะยิ�งไดผ้ลมาก  

เช่น ขณะลูกหลบั เขา้ไปนั�งหรือนอนใกล ้แลว้พดูเบาๆ วา่.. " แม่รักหนูนะ หนูเป็นเด็กดี 

แขง็แรง ฉลาด ขยนั ทาํอะไรก็ประสบความสาํเร็จไดง่้าย เป็นที�รักของทุกคน ไม่โกรธ

ง่าย  เราจะมีความสุขดว้ยรักและใหอ้ภยักบัทุกคนที�ทาํไม่ดีกบัเรา" อยา่คิดวา่เด็กไม่รู้

เรื�อง เพราะจิตใตส้าํนึกจะรับรู้และบนัทึกขอ้มูลไวท้ั�งหมด ซึ� งจะมีผลต่อแนวคิดและ

นิสัยของลูกเราในวนัขา้งหนา้ และอยา่ลืมวา่.. การบอกรักย ํ�าๆ การกอด เป็นยาวเิศษใน

ครอบครัวที�ไดผ้ลดีที�สุดกวา่การด่าดว้ยความโกรธ หรือการลงโทษดว้ยความรุนแรง 
.  

  ใหส้ังเกตวา่การสวดมนตก่์อนนอนและทั�งวนั ที�ผูส้วดแปลความหมายได ้ ก็คือ

การโปรแกรมจิตนั�นเอง ดว้ยการท่องเนื�อหาส่งเสริมความรักและใหอ้ภยั การระลึกคุณ

ศาสดาหรือพระเจา้ เป็นการหล่อเลี�ยงจิตดว้ยความคิดที�เป็นกุศล  ถือเป็นสมาธิอยา่งหนึ�ง  

เมื�อคลื�นสมองสงบ การโปรแกรมจิตทาํไดง่้าย เป็นเหตุใหค้นไม่ดีในคราบนกับวช ใช้

หาผลประโยชน์ได ้ เช่น.. จูงจิตใหเ้ชื�อวา่การฆ่าคนอื�นเป็นสิ�งที�ถูกตอ้ง จะไดขึ้�นสวรรค ์

จูงจิตใหข้ายบา้นทาํบุญใหห้มดตวั   จูงจิตใหห้ลง งมงายไปกบัสิ�งที�เขาเล่าใหฟั้ง  ฯลฯ   



 

   เรื�องจิตคิดอยา่งไรเป็นอยา่งนั�น ยกตวัอยา่งคนเป็นมะเร็ง หากไม่ไปหาหมอกร่็า

เริงปกติ แต่พอหมอบอกวา่.."คุณเป็นมะเร็งตอ้งตายภายใน 1 เดือน"  จากคนแขง็แรงดี

อาจทรุดลงอยา่งเร็วในรุ่งขึ�น (บางคนหมอวินิจฉัยผดิ ทั�งที�ไม่ได้เป็นอะไร ก็ทรุดลงได้

เหมือนกัน)  ความตกใจสุดขีดกบัข่าวโรคร้าย  เครียดจดัดว้ยกลวัตาย ความห่วงอาลยั

ทรัพยสิ์นและคนรัก ขอ้มูลฝังจิตวา่เป็นมะเร็งแลว้โอกาสหายยาก ผสมความเชื�อมั�นใน

แพทย ์  จิตเฝ้าครุ่นคิดอยูเ่รื�องเดียววา่.."เราตายแน่ ไม่มีทางรอดแน่" ขอ้มูลที�สะเทือนใจ

หนกัส่งหาจิตใตส้าํนึกให้เขา้ใจวา่.. ร่างกายนี�ตอ้งตายแน่ๆ จึงมีคาํสั�งจากจิตใตส้าํนึก

ไปสู่ระบบในร่างกายวา่ไม่จาํเป็นตอ้งซ่อมแซมหรือผลิตสารสาํคญัอะไรใหอี้กแลว้ 

ร่างกายจึงอ่อนแอและส่วนใหญ่ตายไวกวา่ที�หมอบอกไวซ้ะอีก   ยงัมีการทดลองเอา

นํ�าเปล่าฉีดใหน้กัโทษ แลว้หลอกวา่เป็นสารเคมีรุนแรง ปรากฎนกัโทษเจบ็ปวดและตาย 
  . 

 หากเขา้ใจเรื�องการโปรแกรมจิตดว้ยการส่งขอ้มูลที�ดีใหจิ้ตใตส้าํนึก เราจะ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้น เช่น หลวงพอ่พุธ ฐานิโย ท่านก็มีบนัทึกไวเ้รื�องการ

สะกดจิตใตส้าํนึกเพื�อรักษาตวัเอง  และที�ผมนาํมาใชจ้นเห็นผลก็คือ "การสะกดจิตย้อน

วยั"  หลกัคร่าวๆ คือป้อนขอ้มูลใหจิ้ตใตส้าํนึกวา่.. เธอคือเด็กวยัรุ่นอาย ุ 16 ที�กาํลงั

เจริญเติบโต การส่งขอ้มูลจนจิตใตส้าํนึกเชื�อวา่เรายงัเป็นเด็กจริง ส่งใหก้ารซ่อมแซม 

การหลั�งโกรทฮอร์โมนเพิ�มมากขึ�น ทาํใหเ้รายอ้นวยัได ้ ซึ� งคงไม่กลบัไปเท่าอาย ุ 16  แต่

ถา้เทียบรุ่นเดียวกนัแลว้ จะเห็นไดช้ดัวา่แตกต่างกนัมาก (ให้จิตเชื�อจริงว่ายงัเป็นเด็กแค่

ร่างกาย ไม่ใช่ดัดจริตให้แบ๊วจนแลดูปัญญาอ่อนเกนิหนังหน้านะครับ)  การยอ้นวยัจะ

ไดผ้ลดียิ�งขึ�นหากรู้จกัทาํบุญและดูแลดา้นอื�นประกอบกนั  หลายท่านอาจไม่ทราบวา่ผม

บรรยายเรื�องความงามและสุขภาพแนวธรรมชาติและจิตบาํบดัดว้ย  สูตรครีมบาํรุงกบันํ�า

ผกัผวิสวยขาวในไม่กี�เดือน เคล็ดลดนํ�าหนกัและการดูแลภายในภายนอกแบบประหยดั

ไดผ้ลจริง  ซึ� งใชเ้วลาเขียนเป็นพอ๊กเก็ตบุค๊ถึง 7 ปีแลว้  ( ก็ยงัไม่เสร็จซะที ^.^ )  



 

วธีิโปรแกรมจิตหน้าเด้ง ย้อนวยั!! 
. 

 ขอเสนอวธีิสะกดจิตตวัเอง เรียกใหน่้าฟังคือ "การโปรแกรมจิต" ซึ� งแต่ละแห่ง

จะมีวธีิแตกต่างกนั  สาํหรับวธีินี�ผมนาํหลกัของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย มาดดัแปลงผสมอีก

หลายแนวทางเพื�อผลในการยอ้นวยั  เริ�มตน้ดว้ยการนอนหรือนั�งตามสบาย  ถา้ทาํโยคะ 

สวดมนตท์าํสมาธิก่อนจะดีมาก        อาจเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ   จุดนํ�ามนัหอมระเหย จดั

บรรยากาศใหส้บายและถูกใจเราที�สุด หลบัตาเบาๆ หายใจเขา้ออกลึกชา้สักพกั  สร้าง

ภาพในใจนึกถึงบรรยากาศยามเชา้หนา้หนาว อากาศเยน็สบาย มีแสงสีทองอบอุ่นรอบตวั 

มีกลิ�นหอมกระจายอยูท่ ั�ว สูดลมหายใจเขา้จินตนาการเห็นอากาศสดชื�นมีกลิ�นหอม

พร้อมแสงสีทองอ่อนๆ  เขา้มาพร้อมกบัลมหายใจ        

 
 นึกพดูในใจ..      ฉนัรู้สึกสดชื�นเบาสบาย  ผอ่นคลาย   มีความสุขที�สุด  หายใจ

ออกจินตนาการเป็นกลุ่มควนัสีดาํเทา นึกในใจวา่.. ความซวย ความทุกข ์ ความเครียด 

ความไม่สบายใจ โรคร้ายต่างๆ กาํลงัถูกระบายออกไปพร้อมกบัลมหายใจที�เป็นกลุ่ม

ควนัสีดาํ  นึกส่งกลุ่มควนัใหซึ้มหายไปใตดิ้น  ทาํไปสัก 3-5 นาที  จนรู้สึกเบาสบาย 

ผอ่นคลายมีความสุขและไม่วติกกงัวลแลว้  

   
 ต่อจากนั�นใหนึ้กคุยกบัจิตใตส้าํนึกที�อยูใ่นกายเรา หลวงพอ่เรียกวา่.."จิตอสิระ"   

ใหแ้ยกจิตใตส้าํนึกออกมาแลว้นึกใหไ้ดว้า่.. เขาคือจิตดวงหนึ�งที�มีอิสระต่างหากจากเรา 

ไม่ใช่ตวัเราแต่เป็นอีกสิ�งหนึ�ง คลา้ยพี�นอ้งฝาแฝดเป็นร่างโปร่งแสงอยูร่่วมซอ้นในร่าง

เดียวกบัเราอีกที   หายใจเขา้ออกผอ่นคลาย นึกคุยกบัจิตในกายวา่.. เธอคือจิตอิสระที�อยู่

ภายในกายนี�  มีทุกอยา่งเหมือนฉนั อยูร่่วมกบัฉนัมาตลอด   



 

 ขอตั�งชื�อและเรียกเธอเหมือนชื�อฉนัในปัจจุบนั ต่อไปนี� เธอชื�อ..(ชื�อเล่นเรา)   

เธอคือจิตอิสระที�อยูร่่วมกบัฉนัในร่างกายนี�     เธอคือผูท้รงพลงั   มีอิทธิฤทธิ�  มีอิทธิพล

ต่อร่างกายนี�ทั�งหมด  เธอคือจิตอิสระที�มีพลงังานมหาศาล    จิตทุกดวงคือพุทธะ          

จิตบริสุทธิ� คือจิตเดียวกบัพระเจา้  เธอคือดวงจิตอนัยิ�งใหญ่เปี� ยมดว้ยพลงังานบริสุทธิ�   

ร่างกายนี�อยูใ่นความควบคุมของเธอทั�งหมด  ทุกอยา่งเกิดขึ�นไดจ้ากเธอเท่านั�น  อาํนาจ

แห่งการสร้างโลก อาํนาจแห่งพุทธะอยูใ่นดวงจิตของทุกคน ต่อไปนี� เราจะอาศยัพลงั

อาํนาจของเธอร่วมมือกนัทาํแต่สิ�งดีงาม เธอจะรับฟังและทาํตามคาํแนะนาํของฉนัทุก

ประการ อาํนาจยิ�งใหญ่ของเธอจะดูแลร่างกายนี� ใหแ้ขง็แรง สมบูรณ์ ทาํงานไดเ้ตม็

ประสิทธิภาพ  
. 

 นึกคุยต่อวา่.. เธอคือจิตที�ทรงพลงั มีอาํนาจมีอิทธิพลต่อร่างกายนี�ทั�งหมด นบัแต่

นี� ต่อไปให้จาํเสมอวา่ จิตอิสระภายในคือเธอนั�น..  "เธอคือเด็กวยัรุ่นอายุ 16"        

(พดูซํ� าๆ)  เธออยูใ่นวยัที�แขง็แรง สดชื�น ทุกส่วนในร่างกายกาํลงัเจริญเติบโต โกรท

ฮอร์โมน ฮอร์โมนที�ดีต่างๆ กาํลงัผลิตออกมาซ่อมแซมและเสริมสร้างทุกส่วนในร่างกาย   
. 

 ดว้ยพลงัอาํนาจยิ�งใหญ่ของเธอจะช่วยสร้างเซลลแ์ละเมด็เลือดไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

การยอ่ย การเผาผลาญ  การขบัถ่าย  ลาํไส้กระเพาะ ตบัไต ปอด อวยัวะภายในทั�งหมด

ทาํงานดี   เธอคือเด็กวยัรุ่นที�กาํลงัเจริญเติบโต  ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั จะสร้างออกมาได้

สมบูรณ์เตม็ที�สมกบัวยัที�กาํลงัเจริญพนัธ์  เพราะเธอคือเด็กวยัรุ่น  ดงันั�นร่างกายจะสร้าง

คอลลาเจนใหจ้าํนวนมาก ทาํใหผ้วิเต่งตึง เปล่งปลงั เลือดลมดีทาํใหห้นา้ผอ่งใส  ผมงอก

ใหม่หนาดกดาํ    เราคือเด็กวยัรุ่นที�สมบูรณ์หุ่นดี ผวิสวย  เราเป็นคนยิ�มง่าย ร่าเริง      

ชอบช่วยเหลือผูอื้�น เป็นคนมีความสามารถ ขยนั เก่ง แกปั้ญหาไดทุ้กเรื�อง พร้อมเรียนรู้

สิ�งใหม่ๆ เสมอ  มีความรัก ความปรารถนาดี และใหอ้ภยัไดก้บัทุกคน  เราเป็นที�รักชื�น

ชมของทุกคนที�พบเห็น   ฯลฯ   



 

 นี�คือตวัอยา่งคร่าวๆ ของการโปรแกรมจิตตนเอง  หลกัการนี�ทาํไดทุ้กเวลาที�วา่ง

และก่อนนอน ขณะลืมตาก็ทาํได ้  ปรับไปทาํหลงัทาครีมบาํรุง โดยหลบัตานั�งตามสบาย 

ตบเบาๆ ที�ตน้ขา หนา้ทอ้ง หนา้อก หวัไหล่ ตน้คอ จบดว้ยการเคาะหนา้กระตุน้เซลล ์

ดว้ยการทาํมือเหมือนจะพิมพดี์ด   แลว้หนันิ�วทั�งสองมือเคาะเบาๆ    ที�หนา้ผาก  ขมบั 

โหนกแกม้ใตต้า เหนือริมฝีปาก ร่องระหวา่งปากล่างกบัคาง  วนมาที�หนา้ผากดว้ยมือทั�ง

สองขา้ง ระหวา่งตบและเคาะใหโ้ปรแกรมจิตเหมือนดา้นบน    การทาํเป็นประจาํทั�งลืม

ตาและหลบัตา   จะทาํใหไ้ดป้ระสิทธิภาพที�ดีขึ�น    จิตที�ตกภวงัค ์  เป็นสมาธิ  เป็นกุศล  

ไม่กระสับกระส่าย ผอ่นคลาย จะส่งขอ้มูลสู่จิตใตส้าํนึกไดดี้และฝังลึกกวา่เดิม    

 
 เทคนิคที�สาํคญัสาํหรับการยอ้นวยัคือ..  ต้องแกล้งลมือายุ ห้ามคนถามอายุ      

ไม่บอกอายุ  หลกีเลี�ยงการนึกถึงอายุตัวเอง  ฝังใจตลอดเวลาวา่ เราเป็นเด็กวยัรุ่นที�กาํลงั

เจริญเติบโต ซึ� งมีผลต่อการทาํงานที�ดีขึ�นของร่างกายไดจ้ริง  ทั�งหมดเป็นแค่ตวัอยา่งการ

ป้อนขอ้มูลดา้นบวกใหจิ้ตใตส้าํนึก สาํหรับคนตอ้งการลดนํ�าหนกัหรือคนป่วย  สามารถ

หาขอ้มูลมาโปรแกรมจิตไดแ้ตกต่างกนัไป  การสะกดจิตตวัเองส่งผลไดจ้ริงและมีพลงั

อยา่งไม่น่าเชื�อแต่สาํคญัคือ เราตอ้งเชื�อก่อนวา่...   " จิตมีพลงัสูงสุด   จิตเราคือพุทธะ  

จิตเราคือพระเจ้า   มีอาํนาจมีพลงัมหาศาล   และทาํให้เกดิทุกอย่างในจักรวาลได้จริง "    

 

หมายเหตุ :   พุทธไม่เชื�อเรื�องพระเจา้แบบมีตวัตน แต่อนุโลมวา่ถา้มีก็คือกฎแห่งกรรม 

หรือวบิากในวญิญาณ (วญิญาณเป็นปัจจยัใหเ้กิดนามรูป) พระเยซูก็สอนไวถึ้งพระเจา้ใน

รูปแบบนามธรรมที�แทรกซึมในทุกสรรพสิ�ง ศาสดาแต่ละท่านลึกซึ� งกวา่ที�คิดมาก แต่

การอธิบายใหเ้ขา้ใจเรื�องนามธรรมไม่ง่าย จึงตอ้งปรับคาํสอนใหเ้หมาะกบัคนแต่ละกลุ่ม  

พุทธเองก็มีชาดก มีสัตวพ์ดูได ้เพื�อใหบ้างกลุ่มเขา้ใจง่ายขึ�น  ถา้ศึกษาปฏิบติักนัจนเขา้ใจ

ลึกซึ� งกนัจริง   เราจะเห็นความดีงามและความเป็นหนึ�งเดียวของทุกศาสนาไดไ้ม่ยาก  



 

เกี�ยวกบั..โจโฉ.. 

&เรื�องเล่าประสบการณ์ทางจิต  

 
 หลายคนคงสงสัยวา่ผมเป็นใคร และคงแปลกใจที�หนา้ตาบุคคลิกแบบนี� เป็น

วทิยากรบรรยายธรรม ทาํเวปไซดแ์ละผลิตสื�อธรรมะ ซึ� งบางคนอาจไดย้ินจากรายการ

ธรรมในวทิยเุป็นประจาํ  นอกเหนือจากการเป็นศิลปินเคยมีเพลงติดอนัดบัในอดีตอยา่ง 

"รอเธอเหงา-ผูห้ญิงกลางคืน"       ซึ� งหลายคนอาจเคยฟังแต่ไม่รู้วา่นกัร้องเป็นใคร   

"โจโฉ" เป็นหนึ�งในชื�อเล่นของผม ส่วนใหญ่จะเรียกแค่ “โฉ”  จากเด็กคริสตเ์คร่ง

ศาสนา เติบโตเป็นนกัดนตรีเสเพลดว้ยสิ�งแวดลอ้มพาไป   เคยกินเหลา้วนัละกลม     

บุหรี�  3 ซอง ดูดกญัชา ติดการพนนั  ปัญหาชีวติมากมายทั�งความรัก การเงิน ฯลฯ  

สุดทา้ยหลุดพน้ไดด้ว้ยการปฏิบติัธรรมในวถีิพุทธ เมื�อพบทางสวา่งก็อยากช่วยผูอื้�น   

 
 
 การแนะนาํทางลดัและอธิบายธรรมดว้ยภาษาง่ายๆ “โจรที�กลบัใจ กลบัไปสอน

โจรพวกเดียวกนัได้ง่ายกว่า” เป็นที�มาของการผลิตสื�อธรรมะแนวใหม่ ใส่ดนตรี

ประกอบใหฟั้งง่าย ทนัสมยั เนื�อหาเหมาะกบัคนทุกวยั (เสียงอ่านหนงัสือ เพลงธรรมะ) 

แจกฟรีไปแลว้หลายแสนแผน่ มียอดดาวน์โหลดหลายลา้นครั� ง จากการทาํงานคนเดียว

ทุกขั�นตอน  เมื�อผลงานเริ�มเป็นที�รู้จกัประกอบกบับุคคลิกดูทนัสมยัแต่สนใจธรรมะ

จริงจงั  จึงถูกเชิญไปบรรยายในสถานศึกษาและองคก์รทั�วประเทศเป็นประจาํ  

  
 



 

 สิ�งหนึ�งที�ทาํใหส้นใจศาสนาก็เพราะไดเ้จอสิ�งเหนือธรรมชาติมากมาย  พยายาม

หาคาํตอบจากศาสตร์ทางจิตหลายแขนง จนลงเอยและพบคาํตอบในพระพุทธศาสนา  

เขา้ใจดีวา่เรื�องลึกลบัไม่ใช่ทางดบัทุกข ์  แต่ก็ทาํใหมี้ศรัทธาจนยอมสละโอกาสและ

รายไดดี้ๆ มาทาํงานฟรีให้สังคมอยา่งเตม็ตวัหลายปีแลว้ ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย  

ปกติผมจะใหค้วามสาํคญัหลกัธรรมเพื�อการพน้ทุกขเ์ท่านั�น แต่เรื�องแปลกในชีวติก็อาจ

ใหแ้ง่คิดหรือเสริมศรัทธาในบางคนได ้  จึงขอนาํประสบการณ์แปลกที�ผมไดเ้จอ มาเล่า

สลบักบัเนื�อหาทางธรรมที�เขา้ใจง่ายนะครับ   

 
 บทความส่วนใหญ่เขียนเพื�อวยัรุ่น หรือคนรุ่นใหม่เป็นหลกั ซึ� งอาจรับธรรมะ

ลว้นไม่ได ้  การสอดแทรกประสบการณ์ลึกลบัที�เจอมาในเบื�องตน้ พร้อมอธิบายเสริม

ตามหลกัธรรมที�ถูกตอ้งมีเหตุผล  น่าจะเป็นการปูพื�นและทาํใหส้นใจติดตามได ้  ถา้ใคร

เคยฟังผมบรรยายธรรมก็คงรู้ดีวา่ ปกติผมเนน้สิ�งที�พิสูจน์ไดแ้ละเนน้เหตุผลเชิง

วทิยาศาสตร์เป็นหลกัเท่านั�น  แต่การเล่าเรื�องแนวนี�  ยงัจาํเป็นมากสาํหรับคนบางกลุ่ม  

ซึ� งมกัสนใจกนัอยูแ่ลว้ ดูไดจ้ากรายการคนอวดผทีี�เรทติ�งดีมาก  แต่คงดีกวา่ ถา้จะพดูคุย

เรื�องแนวนี�ดว้ยหลกัเหตุผลและก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริง ไม่ใช่รับรู้แบบงมงายและ

เชื�อถือกนัแบบผดิ ๆ    

  
 สาํหรับท่านที�ไม่ชอบ ไม่เชื�อเรื�องแนวนี�  ก็อยากใหล้องอ่านเล่นๆ คิดวา่ฟัง

นิทานก็ได ้ คนฉลาดจะไมด่่วนปฏิเสธอะไรหากไม่ศึกษาหรือพิสูจน์จนเขา้ใจถ่องแท ้

และไม่มีสิ�งใดที�จะไม่มีขอ้ดีอยูใ่นตวัเลย ซึ� งคนฉลาดจริงจะเลือกคดักรองเอาสิ�งดีออกมา

ใชป้ระโยชน์ไดเ้สมอ หากเปิดใจอ่านใหค้รบทุกตอน       อาจเขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียนได้

ดีขึ�น และเชื�อวา่จะไดป้ระโยชน์ไปใชใ้นชีวติ หรือเป็นแง่มุมในการแนะนาํคนอื�นที�ยงั

เชื�อแบบงมงายอยูใ่ห้เขา้ใจแบบถูกทางขึ�นไม่มากก็นอ้ย  



 

    ยอ้นไปตอนเริ�มตน้ชีวติ จาํไดว้า่ความรู้สึกแรกที�ลืมตาขึ�นมาแลว้นึกไม่ออกวา่

เราเป็นใคร มาอยูที่�นี�ไดย้งัไง พอนึกจะขยบัตวั  เอะ๊..ทาํไมขยบัไม่ไดห้วา่  เหลือบมองดู

ตวัเอง  อา้วตายฮา!! ทาํไมเหลือตวัแค่นี�   ความรู้สึกตอนนั�นเหมือนเราเป็นผูใ้หญ่คน

หนึ�งแต่ขยบัตวัไม่ได ้  พอนึกจะพดูวา่.. ใครก็ไดช่้วยเอาออกไปจากที�นี�ที  ก็ตอ้งตกใจ

รอบสองเพราะคาํที�อยากพดู  มนัดนัออกมาเป็น “อุแว๊ อุแว๊”  สับสนมากวา่ทาํไมพดู

ไม่ได ้  สักพกัก็เห็นเด็กสองคนวิ�งมาอุม้ผมออกจากเปล  ซึ� งพวกเธอก็คือพี�สาวผมเอง     

เรื�องนี� ติดอยูใ่นความทรงจาํชดัเจนมาก  และต่อมายงัเกิดเรื�อยๆ จะเห็นเด็กคนนี�ทาํอะไร 

โดยที�เหมือนผมเป็นอีกคนซอ้นอยูข่า้งใน    เคยเห็นร่างกายเราเองคุยกบัแม่ โดยที�ไม่ได้

รู้สึกวา่เป็นตวัเองพดูเลย  เหมือนดูหนงัที�เห็นคนอื�นคุยกนั  เมื�อภายหลงัไดศึ้กษาการ

เจริญสติจึงเขา้ใจวา่ น่าจะเพราะจิตผูรู้้ตื�น (จิตกบักายแยกกนัชดัเจน)   

 
 ชีวติผมยงัเจออะไรอีกมาก ทั�งผเีขยา่กล่อง  งูมีหนวดเลื�อยมาขู่หนา้เกือบชนหนา้  

วญิญาณออกจากร่าง จะฆ่าตวัตายก็มีชายนุ่งขาวปรากฎห้ามไว ้   เจอมาเยอะแต่ก็ยงัไม่

ค่อยเชื�อนะ เพราะที�บา้นเป็นคริสตท์ั�งตระกลู ไม่มีความเชื�อเดิมมาก่อน พยายามหา

เหตุผลทางวทิยาศาสตร์ก่อนทุกครั� ง  แต่ก็หาคาํตอบไม่ได ้ เป็นเหตุใหม้าสนใจศาสนา

พุทธ ที�ปฏิบติัถึงจุดหนึ�งกลบัทาํใหเ้ขา้ใจวทิยาศาสตร์และคาํสอนของศาสนาอื�น ๆ จน

เห็นความดีงามแต่ละศาสนาที�เหมาะกบัผูค้นแตกต่างกนั จิตจึงปล่อยวางไม่แบ่งแยก 

เห็นความจริงของธรรมชาติชดัเจน ดว้ยประสบการณ์ตรงและการปฏิบติัคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง ทาํใหเ้ขา้ใจในแง่วิทยาศาสตร์ทางจิตระดบัที�พิสูจน์ใหทุ้กคนเห็นตามไดไ้ม่ยาก

วา่.. ความดีชั�วก่อใหเ้กิดคลื�นพลงังาน สัมพนัธ์กบัศกัยภาพของมนุษย ์ มีผลต่ออาชีพการ

งานและชีวติทุกดา้นไดจ้ริง   บาปบุญมีจริง กฎแห่งกรรมมีจริง ฯลฯ  และไดรั้บเชิญไป

บรรยายเป็นประจาํ   มีโอกาสคงไดน้าํมาเล่าสู่กนัฟังในโอกาสต่อไป  

 



 

การระลกึชาต ิ
. 

 การระลึกชาติเกิดไดจ้ริง มีกรณีศึกษาจากทั�วโลก ขออธิบายเสริมจากเรื�องที�เคย

เล่าถึงตอนเป็นทารกแต่รู้สึกตวัมีความคิด มีความเขา้ใจเหมือนเป็นผูใ้หญ่ นึกจะพดูก็

กลายเป็นส่งเสียงร้องไหอ้อกมา  หลายปีกวา่จะโตจนพดูไดก้็เก็บความสงสัยไวน้านจน

เกือบลืม     “จิตที�ตื�นรู้”  แต่เมื�อไปอยูใ่นร่างเด็กเล็ก   เปรียบเหมือนโปรแกรม  หรือ 

เกม3D แต่ไปอยูใ่นคอมฯความเร็วตํ�า หน่วยความจาํไม่พอ ก็ไม่อาจใชง้านหรือเล่นได ้ 

จิตจะทาํงานไดเ้ตม็ที� เขา้ใจอะไรไดดี้ ก็ตอ้งขึ�นกบัการเจริญเติบโตของสมองที�สมบูรณ์

ดว้ย   เด็กเล็กหลายคนจิตนิ�งพอจะเห็นผไีด ้  นอนยิ�มเหมือนกาํลงัเล่นกบัใครอยู ่  แต่เขา

ก็คิดวา่กาํลงัคุยกบัคนปกติ 
. 

 การหลบัในทอ้งแม่ 9 เดือน   และหลายปีกวา่จะพดูและสมองคิดซบัซอ้นได ้ 

ทาํใหห้ลายคนจาํชาติก่อนไม่ได ้(แค่วนัก่อนกินกบัขา้วอะไรยงัจาํไม่ไดเ้ลย)  การที�ระลึก

ได ้   แต่พดู-ถามไม่ได ้  นานเขา้ก็ลืมคาํถาม  และสนใจสิ�งใหม่ที�เขา้มาในชีวติแทน     

เด็กหลายคนรู้สึกตวัตอนเป็นทารก แต่ชาติก่อนไม่ใฝ่การพฒันาจิต เกิดใหม่จึงสนใจแต่

เรื�องวตัถุและสิ�งเร้ารอบกาย ประกอบกบัร่างกายเด็กไม่พร้อมจะใหจิ้ตทาํงานไดเ้ต็มที� 

เลยยิ�งทาํใหไ้ม่เขา้ใจ แมร้ะลึกชาติไดก้็คิดวา่ฝันไป  เจอผีก็คิดวา่เป็นคน    หลายคนวา่ถา้

ชาติก่อนมีจริง ทาํไมส่วนใหญ่จาํไม่ได ้  มันเหมือนถามว่า..  "ถ้าตั�งใจเรียนแล้วฉลาด 

ทาํไมมีศาสตราจารย์แค่ไม่กี�คนหละ??"  เชื�อหรือไม่วา่ถา้ใหทุ้กคนเรียนปริญญาเอกฟรี 

จะมีคนเรียนจบไดไ้ม่กี�คนเท่านั�น 
.              

  คนส่วนใหญ่ระลึกชาติได ้   เกิดจากการปฏิบติัสมาธิ   (อาจจากชาติก่อนดว้ย)   

มีคุณธรรม จิตมีพลงัสูง ทนต่อความทุกข ์ หากไม่มีคุณสมบติัเหล่านี�แลว้ระลึกชาติได ้ 

จะทุกขใ์จมากกบัเรื�องในอดีต  คนนี� เคยเป็นลูก  เคยเป็นเมีย  ปัจจุบนัเป็นของคนอื�นแลว้   



 

ถา้ทาํใจไม่ไดจ้ะทุกขใ์จแค่ไหน   คนนี� เคยโกรธเคยทาํร้ายกนั เจอหนา้กนัก็อยากแกแ้คน้ 

จะอึดอดัใจแค่ไหน                  การจาํชาติก่อนไม่ได ้          จึงเป็นขอ้ดีที�ธรรมชาติใหม้า   

การสอนอะไรที�ยากเกินคนในยคุนั�นจะเขา้ใจ           นกัปราชญท์่านจะพยายามไม่พดูถึง   

เราจึงไม่ค่อยเห็นคาํสอนนี�ในศาสนาอื�น  แมพ้ระพุทธเจา้ก็ไม่ตรัสเรื�องนี� ใหบ้างคนฟัง   
.  

 ปัจจุบนัมีข่าวหนา้หนึ�งบ่อยครั� งเรื�อง “ผเีข้าฝันบอกว่าศพอยู่ไหน” แลว้ก็เจอ

ศพจริงๆ กรณีชาวต่างชาติมารับลูกกรอกนาํไปขายต่อ ซ่อนไวใ้นกล่องอยา่งดีไม่มีทางที�

ใครจะรู้ได ้  แต่กลบัมีเสียงเด็กร้องจนพนกังานตอ้งแจง้ตาํรวจมาตรวจรอบแรกไม่เจอ 

กลบัไปกมี็เสียงร้องอีก พนกังานจึงโทรแจง้อีกรอบ     ตาํรวจก็มาตรวจอยา่งละเอียดรอบ

สอง ถึงเจอศพเด็กแหง้ปิดทองใส่กล่องเก็บไวอ้ยา่งดี จึงจบัและยดึไปที�โรงพกั ก็ปรากฎ

เสียงเด็กร้องชดัเจนจนตาํรวจตอ้งซื�อนมมาไหว ้ คุณคิดวา่สิ�งเหล่านี�แค่เขาเพอ้เจอ้ไปเอง 

หรือ??  การศึกษาเรื�องชาติก่อนของฝรั�ง เช่น.. ศ.นพ.เอยีน สตีเวนสัน  เดินทางทั�วโลก

เพื�อพสูิจน์อย่างละเอยีดกว่าพนัรายจนยอมรับว่าการกลบัชาติมาเกดิมีจริง     เด็กเล็ก

หลายคนเล่าประวติัในอดีตได ้แมเ้ป็นความลบัเฉพาะบุคคลไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ฯ 
. 

 ยงัมีนิตยสารต่างชาติมากมายที�ลงเรื�องสะกดจิตระลึกชาติ เช่น บางคนเล่น

ดนตรีไม่เป็นเลย แต่พบวา่ชาติก่อนเคยเป็นนกัเปียโน ขณะถูกสะกดก็ลุกขึ�นมาเล่น

เปียโนไดพ้ริ�วอยา่งไม่น่าเชื�อ  "การเวยีนว่ายตายเกิดมีจริง ผู้ไม่เชื�อเป็นมิจฉาทฐิิ        

จะบรรลุธรรมไม่ได้" มีกล่าวในพระไตรปิฎก  เป็นสิ�งสาํคญัที�ควรรู้และศึกษาไวบ้า้ง 

เพื�อใหเ้ห็นความทุกขจ์ากการเกิด ใหมี้กาํลงัใจในการทาํดี สั�งสมบุญเป็นเสบียงในภพ

หนา้ ไม่ใช่สนใจเพื�อเอาสนุก ไปเที�ยวพิสูจน์ผตีามบา้นร้าง เจอผีหลอกก็รีบทาํบุญให ้แต่

ไม่คิดสะสมบุญใหต้วัเองก่อนตายใหม้ากที�สุด  หรือจะรอตายแลว้มาหลอกขอบุญคนอื�น

อีกที  สนใจเรื�องผแีบบมีสาระไม่งมงาย  ลองฟังซีดีแวว่เสียงสวรรคที์�ผมอดัเสียงไวน้ะ

ครับ  (งานเขียนของ อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานพระไตรปิฎกและกรรมฐาน) 



 

งูมีหนวด  
 
 
ทาํความเขา้ใจหน่อยวา่เดิมผมเป็นคริสตไ์ม่เคยเชื�อเรื�องพวกนี�มาก่อน   ปัจจุบนั

เป็นวทิยากรแนววทิยาศาสตร์ทางจิตที�เนน้การพิสูจน์ไดเ้ป็นหลกั  และไม่ใช่ “นาธาน”

กลบัชาติมาเกดิ  คิดวา่ความดีและผลงานที�ทาํไวมี้มากพอ จึงไม่จาํเป็นตอ้งเอาเรื�องลึกลบั

มาอพัเกรดใหดู้เป็นผูว้เิศษน่าศรัทธาขึ�นอีก  แต่เพราะเห็นประโยชน์ในการเล่าเรื�องแนว

นี�ใหบ้างกลุ่มฟัง  จึงขอเล่าสลบักบับทความธรรมะ  หวงัวา่จะมีประโยชน์กบัทุกท่านได้

บา้ง อยากใหเ้ปิดใจลองอ่านดว้ยนะครับ   

 
 
(หมายเหตุ : หลายเรื�องอาจไม่ใช่สิ�งที�ควรสนใจ แต่ก็ควรเรียนรู้และทาํความ

เขา้ใจในระดบัที�เหมาะสมดว้ย ไม่ใช่จะปฏิเสธแลว้ไม่สอนไม่สนใจกนัเลย  การยอมรับ

วา่ภพภูมิอื�นมีอยูจ่ริงเป็นสิ�งจาํเป็น ถา้ไม่ยอมรับวา่ 1+1=2 จะไปบวกเลขอื�นที�ยากกวา่ถูก

ไดอ้ยา่งไร  แมผ้มจะบอกวา่ไม่ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องพวกนี�  แต่คนส่วนใหญ่ยงัสงสัย-

สนใจเรื�องพวกนี�  จึงจาํเป็นตอ้งนาํมาอธิบายหรือเล่าให้ฟังบา้ง โดยเนน้ประโยชน์ของ

คนจาํนวนมาก   

 
สังเกตไหมครับว่า.. พระพุทธองค์ตรัสว่าเรื�องภพภูมิไม่ใช่เรื�องสําคัญ แต่ท่านก็

ตรัสเล่าเรื�องพวกนี�ไว้มากมายให้กบัคนที�เหมาะสมได้ฟัง  คนที�เหมาะฟังแต่หลกัภาวนา

ขั�นสูง จะเขา้ใจธรรมขั�นปรมตัถไ์ดจ้ริงนั�น มีจาํนวนไม่มากนกั  การเผยแพร่ที�ดี ไม่ใช่ยดึ

แต่แก่นในระดบัลึก  แต่ตอ้งดูความเหมาะสมของผูรั้บดว้ยครับ) 

  



 

บา้นผมอยูก่รุงเทพฯชานเมือง สมยัก่อนหลงับา้นจะเป็นหนองนํ�าตื�นๆ มีพง

หญา้กินบริเวณยาวติดที�ดินและบ่อนํ�าเล็กๆ มากมาย  คุณพอ่ไม่ทาํรั� วหลงับา้น เพราะไม่

มีใครเดินมาไดอ้ยูแ่ลว้  เชา้วนัหนึ�ง ผมยกแตงโมมานั�งกินตรงหลงับา้น  เสียงคุณแม่ซึ� ง

เยบ็ผา้อยูใ่กล้ๆ  บอกใหเ้อาไปแบ่งกินกบัพี�ๆ ที�เล่นอยูห่นา้บา้น  แต่ดว้ยความเห็นแก่ตวั 

ไม่ยอมตดัแบ่งใครทั�งนั�น เอาชอ้นควกักลางลูกกินคนเดียวอยา่งเมามนั สักพกัไดย้นิเสียง 

“ซวบๆ” ก็ไม่สนใจ   จนดงัใกลผ้ดิปกติ  จึงละสายตาเหลือบไปที�พื�นดา้นล่าง  ซึ� งอยูต่ ํ�า

กวา่พื�นบา้นพอสมควร        เห็นอะไรดาํๆ คลา้ยตวังู        ไม่ทนัแน่ใจวา่อะไร        ก็มี

บางอยา่งโผล่ขึ�นมาเกือบชนหนา้  ขู่คาํรามเสียงดงั  เล่นเอาซะช๊อกทาํอะไรไม่ถูก!! 

  

 นั�งนิ�งตาคา้งจอ้งมองประสานตากบัตวัอะไรก็ไม่รู้  ตาแดงโต กรามใหญ่     

เขี�ยวยาว หวัใหญ่มาก  แยกเขี�ยวคาํรามไม่หยดุ   ตั�งสติไดห้น่อยก็เหลือบไปเห็นแม่ผม

กรีดร้องวิ�งตวัลอยไปหนา้บา้นแลว้ พยายามเอี�ยวตวัจะลุกวิ�งตามแม่ไป แต่ขามนัไม่ยอม

ขยบั เลยตอ้งคลานตะกายหนีตายไปหนา้บา้น  ก็เห็นแม่ไปตามลุงขา้งบา้นใหม้าช่วย   

เขาถามแต่วา่ “มันไปไหน เข้ามาในบ้านหรือเปล่า”  ตอบไดอ้ยา่งเดียววา่ “ไม่รู้” 

เพราะห่วงแต่จะออกมาจากตรงนั�นใหไ้ด ้   ไม่ไดส้นใจอะไรเลย 

    

 จากที�ฟังแม่บอกคนอื�นวา่ “งู งูตัวใหญ่มาก” ทาํใหผ้มพอสรุปไดว้า่ตวัอะไร 

แต่ก็ยงัสงสัยวา่เมื�อกี�มนังูจริงเหรอ  ทาํไมหนา้มนัแปลกจงั??    แถมลกัษณะพิเศษที�ผม

จาํติดตาคือ.. มันมีหนวด  ไปเล่าใหน้า้ฟัง เขาก็บอกวา่เพอ้เจอ้ แมวหรือเปล่า  โชคดีวา่

แม่ผมเห็นดว้ยและยนืยนัวา่เป็น.. "งู"  แต่ไม่ไดเ้ห็นใกลแ้ทบชิดหนา้เหมือนผม      

หลงัเหตุการ์ณสงบ แม่ถามจะกินแตงโมต่อไหม ดว้ยความกลวัไอต้วัเมื�อกี�มนัอาจเลีย

หรือเลื�อยผา่น   ก็เลยโยนทิ�งไปหลงับา้นนั�นเอง   

 



 

วนิาทีที�โยนทิ�งใจมนัแวบ๊ขึ�นมาเลย  เออ!! ถา้เอาไปแบ่งพี�กินก็ไม่เจอไอต้วันี�

นะ นี�เพราะความเห็นแก่ตวัของเรา  อยูดี่ๆ มนัคิดไดแ้ฮะ??   นึกยอ้นไปวา่ ธรรมชาติ

ของงู จะไม่เลื�อยเขา้หาคน หากไม่ไปรบกวนเขาก่อน  นี�ตอ้งเจอพงหญา้กิ�งไม ้ ไม่ใช่

เลื�อยมาง่ายๆ  มาขู่ใส่หนา้เสียงดงัเหมือนโกรธกนัมาซกัสิบปี แต่ก็ไม่ทาํอนัตราย  คิดถึง

ทีไร ก็แปลกใจและไม่อยากเชื�อวา่จะเป็นเรื�องจริง 

    

  “พญานาค” ผมไม่เคยคิดจะเชื�อมาก่อน แต่พอเจออะไรแปลกๆ ก็ตอ้งกลบัมา

คิดวา่.. อาจมีหลายสิ�งที�มีอยูจ่ริง แต่เรายงัสัมผสัไม่ได ้เหมือนคลื�นวทิยทีุ�มีเยอะเตม็ฟ้า ถา้

จูนคลื�นไม่ตรงก็รับสัญญาณไม่ได ้   หลงัจากมาศึกษาพุทธ ก็เขา้ใจวา่พญานาคเป็นกาย

ทิพยห์รือโอปะปาติกะอยูอี่กมิติหนึ�ง โอกาสเจอหรือจะมายุง่กบัมนุษยย์ากมาก “เหมือน

ไฮโซนะ ไม่จําเป็นเขาไม่ไปเดินในสลมัหรอก”  อ.พร รัตนสุวรรณ ผูเ้ชี�ยวชาญ

พระไตรปิฎก พดูถึงโอปะปาติกะชั�นเทพวา่สามารถดลใจสัตวใ์หท้าํตามที�ตอ้งการได ้

เช่น สะกดงูมาเฝ้าสถานที� หรือสร้างภาพนิมิตใหบ้างคนเห็นภาพคนหรือสัตวใ์ห้มี

ลกัษณะตามตอ้งการได ้  

 

 กรณีผมถา้คิดตามหลกันี�  อาจเป็นญาติจากอดีตชาติที�เป็นโอปะปาติกะ มาสะกด

งูใหเ้ลื�อยมาหาผม ใหเ้ห็นเป็นหนา้ตาที�น่ากลวั จุดประสงคเ์พื�อสั�งสอนที�เห็นแก่ตวั 

ลงโทษใหเ้ขด็หลาบ ให้รู้จกัมีนํ�าใจแบ่งปัน  ตอนแรกไม่รู้หรอกนะ แต่เพราะเด็กยนัโต 

หากผมมีจิตชั�วสุดโต่งทีไร โดนสั�งสอนแบบเหนือธรรมชาติทุกที  วนันั�นแม่ผมขนาด

เป็นคริสตน์ะ ยงับอกเลยวา่ “สงสัย คุณตามาหามั�ง!!??”   

 
 
(ใครไม่เจอกบัตัวไม่รู้หรอกว่า มันน่ากลวัแค่ไหน แค่นึกย้อนไป ผมยงัไม่อยากเชื�อเลย!) 



 

ผแีละเทวดามีจริงหรือ?   
 

 เรื�องที�คนทั�วโลกสงสัยและพยายามพิสูจน์ตลอดมา การเจอผหีรือถูกผเีขา้สิง    

มีเรื�องเล่าทั�งในประเทศและจากนิตยสารต่างชาติมากมาย (อ่านไดจ้ากงานแปลของ

มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ) ในยโุรปและอเมริกามีการศึกษาเรื�องพลงัจิตและโลกต่างมิติ

อยา่งจริงจงั แต่ก็ยงัฟันธงไม่ไดช้ดั ยกเวน้กรณี ศ.นพ.เอียน สตีเวนสัน ที�พิสูจน์การกลบั

ชาติมาเกิดจากทั�วโลกจนยอมรับวา่มีจริง  ข่าวหนา้หนึ�งหลายครั� งที�ผมีาเขา้ฝันบอกที�

ซ่อนวตัถุโบราณหรือศพแลว้ก็พบจริง  ใครไม่เจอกบัตวัเองก็คงไม่เชื�อ บางคนไม่เชื�อแต่

ดนักลวัผซีะงั�น!!  หลายอยา่งแมเ้ราไม่ยอมรับ แต่จิตใตส้าํนึกมีขอ้มูลเดิมอยู ่ จึงไม่

แปลกที�จะรู้สึกกลวัโดยไม่ทราบสาเหตุ  วทิยาศาสตร์ปัจจุบนัยงัไม่ถึงที�สิ�นสุด อะไรที�ยงั

พิสูจน์ไม่ได ้ ไม่ไดห้มายความวา่ไม่มี หลายคนปฏิเสธสุดโต่ง แต่ไม่เคยศึกษาคน้ควา้ให้

จริงจงั ไม่เคยฝึกสมาธิหรือปฏิบติัธรรมไดดี้พอ ก็กลา้บอกเตม็ปากวา่.."ไม่เชื�อ ไม่มีทาง

เป็นจริง"  (นกัวทิยศ์าสตร์ที�ดี จะไม่ปฏิเสธอะไรหากไม่ศึกษาคน้ควา้พิสูจน์อยา่งจริงจงั) 

 
 พระพุทธองคท์รงรู้แจง้การเวียนวา่ยตายเกิดทุกภพภมิู จึงประกาศตรัสรู้อนุตร

สัมมาสัมโพธิญาณ หากไม่มีภพภูมิ จะบาํเพญ็บารมีไปทาํไม จะมุ่งนิพพานเพื�อตดัภพ

ชาติทาํไม??  นรก สวรรค ์ ผ ี เทวดา ไม่ใช่สิ�งสมมุติมาหลอกใหท้าํดี แต่เป็นความจริง

ของธรรมชาติ ผูไ้ม่เชื�อวา่มีจริงถือเป็นมิจฉาทิฐิ  ชีวติแต่ละภพเหมือนคลื�นความถี�ต่าง

ระดับกนั สมมุติจิตผอียู่ในคลื�น 107.5  แต่จิตคนอยู่คลื�น 99.0 จะเจอกนัได้ ต้องจูนคลื�น

ให้มาตรงกนัด้วย  คนชั�วตายไปอยูภ่พกนัดารเหมือนติดคุก  คนดีตายเป็นเทวดาเหมือน

ไดโ้บนสัไปเที�ยวต่างประเทศ  สองกลุ่มนี�ยากที�จะยอ้นกลบัมาหามนุษยเ์พราะจิตจมอยู่

ในความสุขหรือทรมานมากจนไม่สนใจเรื�องอื�น มีแค่ไม่กี�จาํพวกที�ยงัวนเวยีนอยูก่บั



 

มนุษย ์ แต่การปรากฎร่างที�ตอ้งใชพ้ลงังานสูงและคนที�จะเห็นตอ้งมีตวัเป็นสื�อหรือมี

สมาธิระดบัหนึ�ง ดงันั�นส่วนใหญ่จึงเจอกนัยาก ถา้ทาํไดก้็แค่พอสัมผสั ไดก้ลิ�น ปรากฎ

ใหเ้ห็นแวบ๊ๆ ในบางเวลาหรือในฝันเท่านั�น (คนหลบัลึกก็คลา้ยคนทาํสมาธินั�นเอง) 

 
 เรื�องผเีทวดาหากเชื�อแบบถูกตอ้งจะส่งผลดีใหเ้ขา้ใจเรื�องบาปบุญและภยัของวฎั

สงสาร (การเวยีนวา่ยตายเกิด) แต่หลายคนกลบัเห็นผแีละเทวดาเป็นผูป้ระทานพรให้ได้

ทุกอยา่ง โดยไม่รู้วา่มนุษยแ์มพ้ิการยงัทาํบุญสร้างบารมีไดม้ากกวา่ผแีละเทวดาหลายร้อย

เท่า ครูบาอาจารยส์อนไวว้า่ "อย่าไปหวงัพึ�งกบัสิ�งเหล่านี�เลย แค่บ้านกบัอาหารยงัหากิน

เอง สร้างเองไม่ได้ ต้องพึ�งมนุษย์ให้ทาํให้ แล้วจะมาช่วยอะไรเราได้"  มีแค่เทวดาบาง

จาํพวกเท่านั�นที�พอช่วยไดบ้า้ง    เป็นการส่งเสริมตามฐานบุญของเราเป็นหลกั  คลา้ย

ผูใ้หญ่ที�ฝากงานใหไ้ด ้แต่เราก็ตอ้งทาํงานดา้นนั�นเป็นดว้ย  เทวดาที�ช่วยไดจ้ริง ตอ้งมีบุญ

มาก   ผู้มีบุญมากกม็ีอาหารทพิย์ชั�นเลิศสุดวเิศษ จะมาชอบปลกัขิก ตุ๊กตาไม้ กนิหัวหมู 

กนิเหล้าขาวอย่างนั�นหรือ?  ของพวกนี�มนัเอาไวเ้ซ่นผทีี�หากินเองไม่ไดเ้ท่านั�น เป็นการ

สงเคราะห์-ผกูมิตร คลา้ยคนรวยก็ควรเผื�อแผค่นจนบา้ง หากปล่อยใหเ้ขาอดอยาก         

ไม่นานอาจเป็นโจรมาทาํร้ายเรา 

 
   การเซ่นผคืีอการช่วยเขา แต่บางคนกลบัไหวบู้ชาขอพรผีเรื�อยไป โดยไม่คิดเลย

วา่อาจเป็นแค่ขี� เมา คนคา้ยา ถูกรถทบัหรือโดนยงิตาย  คนโง่ตายไปก็เป็นผโีง่ คนชั�วตาย

ไปก็ยงัเป็นผชีั�ว ไม่ใช่ตายแลว้ทุกคนจะกลายเป็นสิ�งวเิศษที�ตอ้งกราบไหวพ้ึ�งพิงได ้   

สาํหรับการขอเทวดาใหช่้วยไม่ควรบนดว้ยของแต่ใหท้าํความดีถวายท่าน  เทวดาไม่ใช่ขี�

ขา้มนุษยที์�จะมาติดสินบนดว้ยของหรืออาหารชั�นตํ�านะครับ ลองเดินไปบอกเศรษฐีสัก

คนวา่ "ช่วยฝากให้ผมทาํงานที�นี�หน่อย ถ้าได้จะซื�อหัวหมู ไข่ต้มให้"  เขาคงไล่ตะเพิด

กลบัมา ระดบัเศรษฐีเขากินอาหารหรูหา้ดาว คงไม่สนหรอกไข่ตม้   



 

นี�แค่คนปกตินะ  แลว้ลองคิดดูวา่ถา้เป็นเทวดาที�มีอาหารทิพยสุ์ดวเิศษ ท่านจะ

ตอ้งการสิ�งเหล่านั�นจริงหรือ?  ดงันั�นจึงควรทาํความดีสะสมไวใ้นตวัใหม้าก แลว้สวด

มนตข์อแรงเสริมจากเทวดาจะดีกวา่   เปรียบในชีวติจริง       ถา้มีเด็กขยนัเรียน กตญั�ู   

กบัอีกคนขี� เกียจ  เกเร เราจะอยากส่งเสริมใครมากกวา่กนั   

 
 หากเทวดาจะช่วยใคร ก็ไม่ต่างจากคนทั�วไปที�อยากช่วยคนดีก่อนเสมอ  และถา้

ยิ�งสัญญาหรือมีแนวโนม้วา่จะทาํความดีเพิ�มอีกมาก ก็ยิ�งอยากช่วยมากขึ�น  ไม่ใช่อยาก

ช่วยเพราะอยากกินหวัหมู อยากไดตุ้ก๊ตาไม ้ อยากไดป้ลดัขิก ที�ชอบเอาไปแกบ้นกนั  

หลายคนเอาแต่ไหวเ้ทพ ไหวเ้จา้ บูชาผ ี แต่ไม่คิดจะไหวพ้อ่แม่ ไม่เลี�ยงดูพอ่แม่ ไม่หา

ของดีๆ ใหพ้อ่แม่กิน  แลว้มนัจะไปหาความเจริญไดอ้ยา่งไร  บุญสูงสุดมีใหท้าํในบา้น นี�

หละพรที�จะทาํใหไ้ดส้มหวงัทุกอยา่ง  กฎแห่งกรรมตายตวั   "ทาํอะไรกบัพ่อแม่ไว้      

จะได้สิ�งนั�นกลบัคืนเสมอ" บางทีตอนเด็กแค่กลบับา้นชา้ ปล่อยพอ่แม่ทุกขใ์จเป็นห่วง

เฝ้ารอ   ผลคืนสนองใหต้อ้งรอลูกคา้   รอเจา้นาย   รอแฟนตวัเองที�โทรไปก็ไม่รับสาย  

ไปไหนก็ไม่บอก    หลายคนอาจนึกไม่ถึงวา่นี�ก็เป็นผลกรรมที�ทาํไวก้บับุพการี 

 

 ฝากใหร้ะลึกไวเ้สมอวา่ ไม่จาํเป็นตอ้งบนขออะไรจากใคร แค่ทาํความดีใหม้าก

(โดยเฉพาะกบัพอ่แม่) สวดมนตทุ์กวนั อธิฐานจิตอา้งถึงความดีและศีล(แมแ้ค่บางขอ้)ที�

รักษาได ้ ส่งใหเ้จา้กรรมนายเวร ขออโหสิกรรมความผดิที�เคยทาํแต่อดีต ส่งถวายเหล่า

เทวดาให้ร่วมอนุโมทนา อธิฐานขอบุญที�ทาํเป็นปัจจยัส่งใหส้มหวงัในสิ�งที�ปรารถนา

และแกปั้ญหาชีวติที�กาํลงัเผชิญไดโ้ดยง่าย ขอความดีที�ขา้พเจา้เคยกระทาํช่วยส่งผลใน

เร็ววนั เพื�อผอ่นหนกัเป็นเบาและเพื�อเป็นกาํลงัใจในการทาํดียิ�งๆ ขึ�นไปดว้ยเทอญ..  ทาํ

แบบนี�ไดผ้ลแน่นอนกวา่รอจากสิ�งที�มองไม่เห็น ดงัพุทธศาสนาสุภาษิตที�วา่ "ตนเป็นที�

พึ�งแห่งตน" (มีวธีิทาํดีเพื�อบรรเทากรรมเก่าโดยตรง ติดตามไดใ้นเรื�องทาํบุญแกก้รรม) 



 

ประสบการณ์ตรงของผมกบั.. เทวดา !!   

 
 อธิบายเรื�องผใีนเชิงเหตุผลไปแลว้ ขอเล่าประสบการณ์ตรงบา้งนะครับ         

บอกแลว้วา่ "ใครไม่เจอกบัตัวกค็งไม่เชื�อ" พระพุทธศาสนาอธิบายไดช้ดัวา่ภพภูมิมี

จริง หากศึกษาถูกทางจะเขา้ใจหลกัปฏิจสมุปบาทไดง่้าย (คือหลกัการเรื�อง..สิ�งหนึ�งเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดอีกสิ�งหนึ�ง)  ความเชื�อมั�นวา่ผมีีจริง ทาํใหศ้รัทธาการทาํดีและจิตมีพลงัอยา่ง

มาก  เมื�อก่อนเคยเกือบคิดวา่บาปบุญไม่มีจริง เพราะเหมือนความดีที�ทาํมากมายไม่ส่งผล 

เจอแต่ปัญหาหนกัเพิ�มขึ�น   แต่พอ "ของจริง" โผล่มาใหเ้จอหลายครั� ง ตอกย ํ�าให้

เชื�อมั�นและไม่ทอ้ต่อการทาํดี อดทนจนผลยอ้นคืนเป็นรูปร่างหนา้ตาและชีวติภายหลงัที�

ดีขึ�นมาก ละอายต่อบาปและปล่อยวางไดห้ลายสิ�ง ดว้ยเชื�อมั�นในกฎแห่งกรรม ที�ส่งผล

ชาติก่อนสู่ชาติหนา้ไดจ้ริง โชคดีที�เจอกบัตวัเอง จึงไม่สงสัยในเรื�องภพภูมิ 

 

 ครั� งจิตแยกกบักายในวยัเด็กก็ยงัเฉย (บ่อยดว้ย)  เจองูมีหนวดก็ยงัไม่ค่อยเชื�อ พอ

เจออีกหลายเรื�องถึงมั�นใจ หลงัหนีออกจากบา้นในวยัเด็กมาหาเลี�ยงตวัเองไดพ้กัใหญ่ 

ปัญหาชีวิตเกินทนจนคิดฆ่าตวัตาย นั�งคิดวา่ตายดีหรือไม่หรือตายแบบไหนไม่ทรมาน  

ก็มีบางอยา่งแวบ๊มา "อคิคิวซัง"  ก็ไดย้นิมาบ่อยวา่.. คิดอะไรไม่ออก ใหน้ั�งสมาธิ!! 

ทาํไม่ค่อยเป็นหรอก(เพราะตอนนั�นไม่ใช่พุทธ) แต่ก็ลองหลบัตาดูลมหายใจแบบไม่

จริงจงั ใจตอนนั�นรู้สึกแค่.."อยากตาย"  อาจเพราะจิตทิ�งทุกอยา่งไม่เอาอะไรในโลก

แลว้ ทาํใหห้ลบัตาหายใจไม่กี�ที ก็ดิ�งสู่สมาธิ และแป๊บเดียวก็เหมือนถูกดูดมาปรากฎตวั

นั�งคุกเข่าอยูที่�ไหนก็ไม่รู้ มีแต่กลุ่มควนั แหงนหนา้เจอชายชราชุดขาว ผมและเครายาว 

พดูวา่.. "ไม่ต้องรีบตายหรอก ให้ทาํความดีไว้เยอะๆ แล้วอายุ... จะมาเอาตัวไปอยู่ด้วย" 



 

 จากนั�นเหมือนถูกดูดกลบัที�เดิม ลืมตาขึ�นแบบตกใจเล็กนอ้ย   ทุกอยา่งต่อเนื�อง

ชดัเจนจนไม่อยากเชื�อ ถามตวัเองวา่ที�เจอคืออะไร ตาฝาดหรือเปล่า??  ถา้ผมเป็นพุทธ

และเชื�อเรื�องเทวดา-ฤาษี ก็ยงัพอมีนํ�าหนกัวา่คิดไปเอง  สาบานไดว้า่ไม่ไดเ้มา และไม่

น่าจะฝัน  จากเริ�มนั�งแลว้เห็นภาพจนกลบัมาที�เดิม เหมือนเปลี�ยนช่องโทรทศัน์เลย !! 

 
 
 เมื�อเจอแบบนั�นก็เลิกคิดฆ่าตวัตาย กลบัมาใชชี้วติปกติ เล่นดนตรีกลางคืนที�ไม่

นานก็หลงแสงสี กินเหลา้วนัละกลม บุหรี�สามซอง เกือบตายเพราะเมาก็หลายครั� ง ทั�งผา่

ไฟแดงดว้ยความเร็วสูง เมาหลบัอุ่นกบัขา้วจนไฟไหมห้้อง  และยงัติดการพนนัทั�งสนุ๊ก 

ไฮโล ตูม้า้ ไพ ่  อดขา้วเอาของจาํนาํหลายครั� ง  เคยลาํบากมากจนเผลอบ่นต่อวา่ศาสดาที�

เคยบูชานบัถือมาตลอด   เอ่ยปากทา้ทายออกไปดว้ย  แลว้ไม่กี�วนัก็ถูกหวยติด 3 งวด    

ไม่ตั�งใจซื�อดว้ยนะ ก็คิดวา่คงเป็นเรื�องบงัเอิญ มายอ้นนึกทีหลงั ก็เชื�อนิดๆ วา่ท่านช่วยให้

รอดหายนะจากภาระหนี� สินในครั� งนั�น 

 
 

 ผา่นไปไม่กี�ปี เมื�ออายใุกลถึ้งที�ชายชราชุดขาวเคยบอกไวว้า่จะเอาไปอยูด่ว้ย    

ทาํใหเ้ริ�มกลวัตาย  การจมในอบายมุขอยา่งสุดโต่ง ทาํใหเ้ห็นความทุกขช์ดัและบอก

ตวัเองไดว้า่.. "นี�ไม่ใช่ความสุข ถ้าตายแล้วจะไปไหน??" เรื�องเก่ายอ้นใหคิ้ด ทั�งงูมี

หนวด จิตแยกจากกาย  ขอ้ความจากหนงัสือกฎแห่งกรรมที�ไดม้าโดยบงัเอิญ  ทาํใหอ้ยาก

เปลี�ยนตวัเอง อยากสะสมบุญก่อนตาย  บ่อยครั� งที�ทุกขใ์จ ก็ใหบ้งัเอิญเปิดวทิยเุจอพระ

เทศน์เรื�องนั�นพอดี ทดลองฟังไม่นานก็ชอบ  ทาํใหส้นใจธรรมะมากขึ�น ในที�สุดก็หนัมา

นบัถือศาสนาพุทธ  ตดัสินใจเลิกบุหรี�ไดก่้อน และตามมาดว้ยการเลิกเหลา้และการพนนั

ไดเ้ด็ดขาด  ท่ามกลางความแปลกใจของคนรอบขา้ง 



 

 
 การไดเ้จอสิ�งที�คงเรียกไดว้า่.."เทวดา" คราวจะฆ่าตวัตายครั� งนั�น เปลี�ยนชีวติ

ไดอ้ยา่งไม่น่าเชื�อ ถา้ท่านไม่มาวนันั�น ก็คงเป็นไอขี้� เมาไร้อนาคตต่อไป  แปลกใจที�อยู่

ต่อมาไดถึ้งวนันี�  ทั�งที�ครบกาํหนดอายทีุ�ท่านบอก  แถมพบอดีตชาติวา่เคยเป็นทหารฆ่า

คนไวเ้ยอะ น่าจะตายนานแลว้   ครูบาอาจารยบ์อกวา่.. "การเข้าถึงพระรัตนตรัย รักษา

ศีล และตั�งใจมีชีวติเพื�อทาํประโยชน์ให้ส่วนรวม กฎแห่งกรรมจะส่งให้มีชีวติและเพิ�ม

อายุขัยให้ได้อกีเท่าตัว"  แต่กรรมเก่าก็ส่งใหเ้จอปัญหาและสารพดัโรค แมจ้ะดูแลตวัเอง

ดีมาก ฆ่าทรมานเขาไวม้าก เกิดใหม่ทาํใหค้นรังเกลียด มองแง่ลบ และตอ้งเร่ร่อนเหมือน

ที�เคยทาํลายบา้นเมืองเขาไว ้  

 
 

 สาํหรับคนทาํดีแลว้ตอ้งตายก็มี เช่น เจา้ภาพกฐินรถคว ํ�าตาย สร้างวดัคนเดียว

แลว้ตาย  การทาํบุญ(ดว้ยใจลึกๆ)ที�ปรารถนาผลบุญให้ตนเองไดเ้สวย  แรงบุญจะตดัภพ

มนุษยใ์หต้ายกลายเป็นเทวดา เพราะร่างมนุษยร์องรับผลบุญใหญ่ไม่ได ้ ตอ้งเป็นเทวดา

ก่อนเท่านั�น    ส่วนคนที�ทาํบุญ(ใจแทจ้ริง)ทาํเพื�อหวงัประโยชน์และผลบุญให้ผูอื้�น    

พลงับุญยอ่มรักษาใหมี้ร่างกายไวท้าํดีไดน้านที�สุด ตราบเท่าไม่มีกรรมร้ายแรงมาตดัรอน    

ครูบาอาจารยห์ลายท่านก็อธิฐานจิตต่ออายเุพื�อประโยชน์ของส่วนรวม ทั�งที�ความจริง

ตอ้งจากไปนานแลว้    ตั�งใจจะเล่าอีกหลายเรื�องแต่เนื�อที�หมดซะก่อน ขอยกไปฉบบัหนา้

จะเล่าเรื�อง"ผเีขยา่กล่อง"ใหฟั้งนะครับ  เป็นอีกเรื�องที�ทาํใหผ้มเชื�อเรื�องโลกวิญญาณ

แบบสิ�นสงสัย  "ชีวติผมนี� ได้ดีเพราะเจอผจีริงๆ" 

 
 
 
 



 

อะไรอยู่ในกล่อง  วญิญาณหรือ....??  

 
 สมยัก่อนตอนยงัร้องเพลงในผบั ผมพกัอยูอ่พาร์ทเมน้และมีร้านคา้เจา้ประจาํอยู่

ใกล้ๆ  คนขายเป็นเด็กวยัรุ่นมารยาทดี พดูจาเพราะ ขยนัทาํงาน  บ่ายวนัหนึ�งพ่อคา้หนุ่ม

มาหาถึงหอ้งพกั พดูอิดออดจบัความไดว้า่..  อยากขอยมืเงิน เพื�อนชวนไปเที�ยวแต่เงินไม่

พอ เอาเงินขายของจ่ายแทนเพื�อนไปก่อน ถา้หาเงินไม่ไดเ้ขาตายแน่ พ่อเขาดุมาก!!    

ความที�เห็นเป็นเด็กขยนัและคนเราพลาดกนัได ้ ก็ใหย้มืไป  เมื�อถึงกาํหนดคืนเงิน เขาขอ

ผลดัไปก่อน แลว้ไม่กี�วนัก็เห็นร้านปิดไปพกัใหญ่    ก่อนเปิดอีกครั� งกบัคนขายใหม่  แวะ

ไปถามถึงก็ไดค้าํตอบใหใ้จหายวบู "กระโดดตึกตายไปแล้ว  ข่าวดังจะตาย"  สาเหตุ

จากพอ่แม่ดุด่าแบบไม่มีเหตุผลและเรื�องหนี� สิน  ฟังแลว้ก็สลดใจ เรื�องที�คิดวา่เล็กนอ้ยแต่

อาจใหญ่สาํหรับลูก  ที�ลว้นตอ้งการคาํสั�งสอนจากความรักและเมตตามากกวา่.. อารมณ์  

 

 ช่วงนั�นผมเริ�มเขา้ธรรมะเตม็ตวั สวดทาํวตัรเชา้เยน็-สิบสองตาํนานและนั�งสมาธิ

เป็นประจาํ  ช่วงตี3-4 เมื�อกรวดนํ�าแผเ่มตตา จะไดย้นิหมาหอนไล่เป็นทางจากวดัที�อยูไ่ม่

ไกลกนั จนมาถึงบริเวณตึกที�ผมอยู ่  พกัหลงัเริ�มไดย้นิเสียงร้องวี�ดๆ  ซึ� งเขาบอกกนัวา่

เป็นเสียง.."เปรต"  อดคิดไม่ไดว้า่ อาจเพราะจิตห่วงอยากใชห้นี� คืน เป็นบ่วงที�ดึงเขาให้

มาวนเวยีนใกลผ้ม ก็ไดแ้ต่นึกแผส่่วนกุศลใหไ้ป   ตึกที�ผมอยูช่ั�นบนสุด ลือวา่ผีดุจนส่วน

ใหญ่อยูไ่ดไ้ม่นานก็ยา้ยไป  ตอนนั�นทั�งชั�นมีผมเช่าอยูห่้องเดียว ผมเจอเรื�องแปลกเสมอ 

แต่มกัไม่เก็บมาคิดจึงไม่ค่อยกลวั ส่วนใหญ่จะคิดวา่ คงตาฝาดไป คิดไปเอง  แต่ครั� งนี�

เป็นเหตุการ์ณในชีวติที�มั�นใจวา่.. ของจริงและไม่ได้คิดไปเอง !!   

 



 

   ผมรู้มาอีกทีวา่พ่อแม่เขาไม่เชื�อเรื�องผ ี ไม่จุดธูปเรียกวญิญาณกลบับา้น ไม่สนใจ

พิธีอะไรทั�งนั�น ผมขบัมอเตอร์ไซดไ์ปทาํงานตอ้งผา่นตึกที�เขากระโดด  นึกสงสารวา่เขา

คงเหงามาก  เผลอเอ่ยปากเรียกชื�อเขาใหซ้อ้นทา้ยไปเที�ยวดว้ยกนั  ถึงตอนเลิกงานกลบั

บา้น ก็ยงัรู้สึกเหมือนมีใครตามมา ไม่รู้อะไรดลใจ ดนัเอ่ยปากชวนเขา้มาดว้ย  ขึ�นถึง

หอ้งพกั อาบนํ�าสดชื�น เปิดไฟสวา่งจา้ เตรียมสวดมนตท์าํวตัรตามปรกติ  ผมจุดธูป 9 

ดอก ทาํให้ตอ้งเปิดประตูหนา้ต่างเพื�อระบายควนัออกไป  หลงัปักธูปเตรียมจะเริ�มสวด 

รู้สึกมีบางอยา่งยนือยูห่นา้หอ้ง เผลอเอ่ยปากออกไปอีกวา่.."มาสวดมนต์ด้วยกนัไหม

ครับ" ไม่เขา้ใจวา่ทาํไมพดูออกไปทั�งที�ไม่ตั�งใจเลย พดูเสร็จหนักลบัมากราบพระ      

แต่พอจะเริ�มสวด  ก็เกิดเสียงโครมครามขึ�นจากกล่องขา้งตูเ้ยน็  มนัเขยา่แรงเหมือนมี

อะไรดิ�นขลุกขลกัอยูข่า้งใน ลุกไปจอ้งดูใกล้ๆ  ก็ยงัเขยา่เสียงดงัอยูเ่หมือนเดิม   

 
 กล่องนี� เก็บอุปกรณ์ดนตรีที�เอาไปทาํงานดว้ยทุกวนั แวบ๊แรกคิดวา่คงมีเด็กที�

ร้านแกลง้เอาตวัอะไรมาใส่ไว ้  แต่ก็ไม่น่าเป็นไปไดเ้พราะมนัเป็นกระเป๋าพลาสติกแข็งที�

มีรหสัล๊อกอยา่งดี (แต่ผมชอบเรียก..กล่อง) มีผมเปิดไดค้นเดียว และภายในอดัแน่นไม่

เหลือที�วา่ง ก็ไม่น่าที�มีตวัอะไรเขา้ไปอยูแ่ลว้เขยา่เสียงดงัไดข้นาดนี�   นั�งจอ้งสักพกัเสียง

ยงัไม่หยดุ จาํใจตอ้งเปิดดูให้หายสงสัย ตอนแรกเตรียมตวัหนีก่อน กลวันิดๆและลุน้วา่

ขา้งในจะเป็นตวัอะไร  แต่ทนัทีที�เปิดออก.."ทุกอย่างกลบัเงียบกริบ" ไม่มีสิ�งมีชีวติ

ใดๆในนั�น และไม่มีทางที�กล่องหนกัหลายกิโลจะเขยา่เดง้ดึ�งเองไดแ้น่นอน  ไดแ้ต่อึ�ง

และทาํอะไรไม่ถูก  หาคาํตอบไม่ไดว้า่เมื�อสักครู่มนัคืออะไร  พยายามคิดทั�งคืนจนถึงอีก

วนัก็พอสรุปไดว้า่  สิ�งที�เจอเมื�อคืนน่าจะเป็น.."ผ"ี มาเริ�มกลวัก็ตอนหลงันี�แหละ 

ความรู้สึกชา้ไปนิด 

 
 



 

 
 ผมไม่รู้วา่สิ�งที�เกิดขึ�นเขาทาํเพื�ออะไร และทาํไมตอ้งมาเขยา่ใหเ้ห็นชดัขนาดนั�น  

รู้แค่วา่ไม่กี�วนัก่อนหนา้นี�  ผมรู้สึกทอ้แทเ้หมือนทาํดีไม่ไดดี้  กาํลงัคิดสงสัยวา่.. หรือเขา

แต่งเรื�อง นรก-สวรรค์ มาหลอกให้เราทาํความดีนะ??    คิดไดไ้ม่กี�วนัก็เจอเรื�องนี� เลย   

ทาํใหผ้มกลบัมาเชื�อเรื�องบาปบุญ และสิ�นสงสัยเรื�องภพชาติวา่มีจริงหรือไม่ มาจนถึงทุก

วนันี�    รู้ไหมวา่.. หากไม่เชื�อเรื�องภพชาตินี� บุญและนิพพานไม่มีความหมายเลยนะ      

ถา้ตอ้งการมีความสุขแค่ในโลกปัจจุบนั ศาสนาอื�นก็สอนได ้ไม่จาํเป็นตอ้งมีศาสนาพุทธ   

 
 
 
 คิดยอ้นกลบัไปถึงเรื�องกล่องเขยา่เอง ก็เดาวา่อาจมีวญิญาณตามมาแลว้ซ่อนอยู่

ในกล่อง และสิ�งที�ผมรู้สึกวา่ยนืหนา้หอ้งคือ.."เจา้ที�" พอเผลอปากเชิญเขา้มา ท่านจึงมา

ไล่วญิญาณในกล่องไปเพราะอาจก่อโทษใหเ้ราก็ได ้  แต่ก็อีกนั�นแหละ.. ไล่กนัเองก็ได ้

ทาํไมตอ้งมาเขยา่กล่องเสียงดงัตั�งนาน??   ตึกเก่าที�ผมเคยอยูมี่เรื�องเฮี�ยนหลายเรื�องเช่น  

อยูดี่ๆ ก็มีอีกาบินมาร้องเสียงดงัที�ดาดฟ้าตอนหลงัเที�ยงคืนติดกนั 3 วนั หลงัจากนั�น

เจา้ของตึกก็ขบัรถชนตน้ไมต้าย ยงัมีอีกหลายเรื�องไวเ้ล่าใหฟั้งโอกาสหนา้นะครับ 

สาํหรับฉบบัหนา้จะนาํเรื�องชีวติหลงัฆ่าตวัตายมาเล่าใหฟั้ง แลว้คุณจะรู้วา่.. ชีวติที�มีอยู่มี

คุณค่าแค่ไหน และหากตายด้วยใจเป็นทุกข์ จะเป็นผีทรมานแค่ไหน!!  

  
 

 

 
 



 

ชีวติหลงัฆ่าตัวตาย.. !!  
 
 สงสัยไหมครับ ทาํไมทั�วโลกมกัเล่าตรงกนัวา่..   "คนฆ่าตัวตายจะกลายเป็นผี

ที�พยายามฆ่าตัวตายซํ�าๆ อยู่ในสถานที�เดิม"    คนผกูคอตายก็ขึ�นไปผกูแลว้ผกูอีก        

คนกระโดดตึกก็ขึ�นไปกระโดดลงมาใหม่ หรือกลายเป็นผทีรมานอยูต่รงนั�นไปไหน

ไม่ได ้  เรื�องเล่าจากคนละซีกโลกตั�งแต่โบราณ สมยัยงัไม่มีดาวเทียมส่งขอ้มูลถึงกนัไว

อยา่งตอนนี�  ดงันั�นการเลียนแบบหรือไดอิ้ทธิพลจากกนัจึงเป็นไปไดย้าก  "นํ�าตาลอยู่

ตรงส่วนไหนของโลกกห็วานทั�งนั�น  ความจริงของธรรมชาติจะเกดิที�ไหนกป็รากฎ

รูปแบบตรงกนัเสมอ   จึงไม่แปลกที�คนทุกชาติจะเจอปรากฎการ์ณเห็นผีที�คล้ายกัน" 

 
 มีการศึกษาเรื�องต่างมิติในยโุรป-อเมริกาอยา่งจริงจงั แต่เผยแพร่ในสื�อเฉพาะ

กลุ่มเท่านั�น  น่าแปลกที�คนไม่เชื�อมกัพดูแค่วา่.. "มนัพิสูจน์ไม่ได"้  แต่กลบัไม่เคยศึกษา

จริงจงั ไม่เคยพิสูจน์ใหถู้กวธีิ  หลายคนอา้งตวัเองเป็นนกัวทิยาศาสตร์ แต่ช่างน่าสลดใจ

เหลือเกิน ที�ไม่รู้วา่ นกัวทิยที์�ดี เขาจะบอกวา่อะไรไม่มีจริง เขาตอ้งพิสูจน์ ศึกษา คน้ควา้

อยา่งหนกั จนแน่ใจเท่านั�น  เต็มที�กจ็ะบอกว่า ยงัพสูิจน์ไม่ได้ แต่จะไม่ยอมบอกหรอกว่า 

.... "ไม่มี" 

   

 ตวัอยา่งโลกหลงัตายที�ทุกคนสัมผสัไดคื้อ.. "ความฝัน" ซึ� งสภาพใกลเ้คียงกนั

เพราะทุกอยา่งเกิดจากจิตลว้นๆ ใหนึ้กถึงตอนฝันร้าย โดนใครไล่ฆ่า หรือจะด่าจะทาํร้าย

ใคร เราจะทุกขใ์จ เจบ็ใจมาก ด่ายงัไงก็ไม่หายแคน้ ฆ่ามนัก็ไม่ตาย วิ�งหนีเท่าไหร่ไม่พน้

ซะที  ในโลกความฝันเราจะรู้สึกสมจริงมาก ทั�งไดก้ลิ�น หิว เจบ็ปวด ร้อน หนาว  ขณะ

อยูใ่นฝันก็จะลืมไปเลยวา่.. มีอีกร่างของเรานอนหลบัอยูบ่นเตียงในโลกมนุษย ์   



 

 เราจะรู้สึกวา่ร่างกายในโลกความฝัน เป็นคนละคนกบัที�นอนบนเตียงโดย

สิ�นเชิง  เมื�อถูกร่างกายกระตุน้ใหตื้�น ตวัตนในฝันก็หายวบัไป  กลบัมารู้สึกตวัในร่าง

หยาบบนเตียงอีกครั� ง  ครั�นตื�นจากฝันร้ายก็จะดีใจวา่.."โชคดีที�แค่ฝันไป"   ลองคิดดูว่า

ถ้าขณะฝันร้ายแล้วเกดิตายไป หรือตื�นขึ�นมาไม่ได้  ต้องจมอยู่ในฝันร้ายนั�นไปแสนนาน 

จะทุกข์ทรมานแค่ไหน??   นี�คือเรื�องใกลเ้คียงกบัสิ�งที�จะเกิดกบัคนที�ตอ้งตายในขณะที�

ใจเป็นทุกข ์ เช่น คนฆ่าตวัตาย หรือตายดว้ยจิตอาฆาตแคน้ เขาก็ไมต่่างกบัคนฝันร้าย

ต่อเนื�องแลว้ตื�นไม่ได ้  อาจนานหลายร้อยปี ไม่มีใครกาํหนดวา่จะหมดกรรมเมื�อไหร่  

ทุกอยา่งขึ�นกบัตวัเอง จะเลิกหลงผดิ จะยกโทษใหใ้คร เราตอ้งคิดไดเ้อง  ถา้ตอนมีชีวิต

ใหอ้ภยัง่าย โกรธยาก ทุกขใ์จแป๊บเดียวหาย หากเผลอตายดว้ยใจเป็นทุกข ์ จะปล่อยวาง

และคิดได ้จนพน้สภาพหมดกรรมไดไ้วกวา่ผทีี�ปล่อยวางไม่เป็น  

 
 "กฎธรรมชาติคือ.. คนที�เพยีรสร้างความดี จิตใจด ีจะฝันดีได้ง่าย  คนชั�วปล่อย

วางไม่เป็น หรือสะสมความเครียด-ความกดดันไว้มาก จะฝันร้ายได้ง่าย และคนที�ไม่ฝัน

คือพระอรหันต์เท่านั�น" ปกติเราใชส้มองคิดเฉลี�ยวนัละสี�หมื�นเรื�อง คนที�คิดวา่ไม่ฝันคือ

พวกฝันมากจนจาํไม่ไดซ้ะมากกวา่  ศาสนาพุทธถือว่า.. จิตสุดท้ายก่อนตายสําคัญที�สุด 

มีผลต่อชีวติโลกหน้าว่าจะไปดีหรือร้าย จึงยํ�าให้ทาํจิตผ่องใสก่อนตายให้ได้  ซึ� งทาํไดง่้าย

กบัคนที�สะสมความดีมาเยอะ  ส่วนคนทาํชั�วประจาํ จะมาลกัไก่ทาํจิตผอ่งใสก่อนตาย 

แทบเป็นไปไม่ได ้ ยกตวัอยา่งเช่น คนขี�โมโหจะบงัคบัจิตก่อนตายใหห้ายโกรธทนัทีไดรึ้

เปล่า  คนเห็นแก่ตวัจะมีใจเสียสละเพียงชั�วขา้มคืนไดห้รือไม่??   ความฝันและจิตก่อน

ตายจะแสดงภาพตามสันดานจริง หลอกกนัไม่ได ้      บางคนกดข่มจิตไวส้นิท คิดวา่ตวั

เป็นคนดี แต่ตอนฝันจะเห็นชดัวา่ ยงัอยากด่า อยากทาํร้าย อยากขโมยไดเ้ช่นกนั ความ

ฝันใชต้ดัสินคร่าวๆ ไดว้า่     สันดานจริงเป็นแบบไหน หลงัตายจะสุขหรือทุกข ์          

ขึ�นสวรรคห์รือลงนรกกนัแน่ !!   



 

 คนนอนหลบัแลว้ฝัน จิตจะตดัขาดกบัโลกความเป็นจริงจนลืมและมองไม่เห็น

วา่มีอีกร่างอยูบ่นเตียง  คนฆ่าตวัตายก็เช่นกนั จิตจะแยกจากกายมาอีกมิติหนึ�ง จะลืมและ

มองไม่เห็นอีกร่างคือศพของตวัเองเช่นกนั (เพราะจิตจดจ่อเรื�องอยากตาย อยากหมด

ทุกขจ์นไม่สนใจสิ�งอื�นดว้ย)  ผทีี�ฆ่าตวัตายมกัไม่รู้วา่ตนตายแลว้ และต่างมีความเชื�อ

อยา่งเหนียวแน่นวา่ ตายแลว้ตอ้งสูญสลายไป  แต่หลงัฆ่าตวัตายกลบัรู้สึกวา่ยงัมีตวัตน

เป็นคนเดิม มีความทุกขเ์หมือนเดิม ต่างสงสัยวา่ทาํไมไม่หายวบัไป อยากตายก็เหมือน

ไม่ตายซะที ทรมานทุกขใ์จหนกักวา่เดิม จึงตอ้งขึ�นไปผกูคอหรือกระโดดลงมาอีกครั� ง 

ทาํซํ� าเรื�อยไปจนกวา่จะสิ�นสงสัยหรือคิดได ้เราเรียกพวกนี�วา่.."ผหีลงตาย"  

 
 

 ความทุกขที์�กดดนัใหฆ่้าตวัตายเป็นเรื�องเล็กมาก หากเทียบกบัการตอ้งทุกขใ์จ

ทุกวนิาทีไปอีกหลายร้อยปี  แบบผหีลงตาย   ครั�นพน้สภาพผทีี�น่าสมเพช ไดโ้อกาสเกิด

เป็นมนุษยอี์กครั� ง  จะมีความอดทนตํ�า คิดฆ่าตวัตายไดง่้ายกวา่คนอื�น  ตอ้งวนกลบัมา

ทุกขซ์ํ� าซากไม่จบสิ�น  ที�บอกตอ้งฆ่าตวัตายอีก 500 ชาตินั�น เป็นสาํนวนแขกหมายถึง

ยาวนานประมาณไม่ได ้ ไม่ใช่มีคนกาํหนดการรับโทษให้หา้ร้อยครั� ง  การฆ่าตวัตายเป็น

บาปมากในทุกศาสนา ส่งผลเสียต่อเนื�องหลายชาติ  ไม่มีความเศร้าใดเท่าลูกตาย ฆ่าตวั

ตายเท่ากบัฆ่าพอ่แม่ทั�งเป็น  

 
 
 ความทุกข์ใจเป็นสิ�งที�ทนได้ยาก แต่จะดีกว่ามากหากรับรู้ไว้บ้างว่า หลงัฆ่าตัว

ตายคุณจะทุกข์กว่าที�เป็นอยู่นี�อกีพนัล้านเท่า  ถ้าอยากตายจริง ลองตัดใจไปถือศีล-ทาํบุญ

ติดต่อกนัสัก 7 วนั     รับรองว่า..    จะเจอทางออกที�ดีกว่านี�แน่ครับ !! 



 

"ผขีี�สงสัย" และผลร้ายของจิตที�ไม่อภัย!!  
 

 ชีวติประกอบดว้ยกายและจิต ทาํงานสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา หากร่างกายทาํงาน

ผดิพลาด อาจมีผลต่อ ความคิดและอารมณ์ไปดว้ย  ความผดิปกติทางจิตอาจเกิดจาก

ความผดิปกติของร่างกาย เช่น การกินยาและอาหารบางประเภท  การมีสารเคมีในสมอง

ไม่สมดุล  ทาํใหห้งุดหงิดง่าย กา้วร้าว กาํหนดัแรงจนฆ่าหรือข่มขืนได ้ พอไดส้ติหลาย

คนร้องไหเ้สียใจกบัความผดิของตน ที�ไม่เขา้ใจวา่ ทาํไมจึงทาํอะไรไดแ้บบนั�น ??   

หลายคนอาจเคยรู้สึกมาบา้งวา่.. บางทีอยากนอกใจแฟนหรือมีอารมณ์เพศแบบแปลกๆ

ขึ�นมาซะงั�น  บางครั� งหงุดหงิดและโกรธมากในเรื�องเล็กนอ้ยแบบไม่น่าเป็นไปไดแ้ละ

ไม่เคยเป็นมาก่อน  คนที�เราคิดวา่เขาเลว อาจเกิดจากการทาํงานผดิพลาดของสมองก็ได ้    

หากมองวา่เขาเป็นโรค ไม่ต่างกบัคนบา้หรือคนเมา ที�ใชเ้หตุผลสั�งสอนไม่พอ ตอ้งรักษา

โรคให้เขาดว้ยการจ่ายยา    หรือเสริมปัจจยัการทาํงานสมองของเขาใหดี้ขึ�นเท่านั�น        

ซึ� งงานวจิยัหลายแห่งพบวา่ การทาํสมาธิ สวดมนต ์ ทาํบุญ ฟังเพลงบรรเลง มีผลดีต่อ

คลื�นสมองและเคมีในร่างกาย 

 
 หากมีคนตะโกนด่าโดยเราไม่ไดท้าํอะไรเขาก่อน เราจะโกรธมาก แต่ถา้อีกคน

ตะโกนวา่.."มันสติไม่ดี อย่าไปยุ่งกบัมันเลย" รับรองความโกรธจะหายหรือเบาลง

ทนัที  อ.พร รัตนสุวรรณ สอนวา่.."ถ้าคิดว่าคนที�ทาํไม่ดีคือคนป่วย เราจะอภัยได้ง่าย

ขึ�น" อยา่ลืมวา่ทุกครั� งที�โกรธเกลียด สมองหลั�งสารพิษ เลือดเสีย ร่างกายเป็นกรด

(มะเร็งชอบ) ระบบภายในเสียหาย  การฝึกใหอ้ภยัผูอื้�นก่อน เพื�อไม่ใหค้วามโกรธทาํร้าย

ตวัเองอีกที  เป็นการแผเ่มตตาใหต้นเองแบบไดผ้ล  ไม่ใช่เอาแต่สวดอวยพรใหต้วัวา่.. 

"ขอขา้พเจา้เป็นสุข ปราศจากทุกขเ์ถิด"   



 

 ถา้ปากบอก.. "อภัยแล้ว แต่ขออย่ามาเจอกนัอกีเลย"  แบบนี� เขาเรียก..    

"แผ่อาฆาต"  ยิ�งไล่อาจยิ�งดูดกลบัมาผกูเวรกนัอีกหลายชาติ   อาฆาตจองเวร ไม่เคย

ส่งผลดีไม่วา่ผหีรือคน   พระเทวทตัจองลา้งพระพุทธเจา้หลายชาติดว้ยแคน้เรื�องเล็กนอ้ย        

อดเสวยบุญที�เคยทาํมากมาย ตอ้งทนทุกขก์บัชีวิตใหม่ที�มีไวเ้พื�อตามทาํลายลา้งเขาอยูฝ่่าย

เดียว ที�สุดบาปหนกัเกินแผน่ดินรับไหว ถูกธรณีสูบลงสู่อเวจีมหานรก แต่ยงัดีที�สาํนึกผิด

ทนัในขณะคางเกยผนืดิน   

 
 เรื�องผต่ีางชาติจากหนงัสือแวว่เสียงสวรรค ์   ก็ไม่ต่างจากแม่นาคพระโขนง   

เป็นความจริงของจิตที�ยดึติด    คนหนึ�งรักแลว้แคน้เพราะเขา้ใจผดิตั�งแต่ยงัเป็นมนุษย ์ 

จึงกลายเป็นผตีามหลอกหลอนสามีกบัภรรยาใหม่  อีกคนรักสามีมาก พยายามรักษาทุก

อยา่งใหเ้หมือนเดิม แมต้อ้งหลอกลวงหรือสร้างบาปเพิ�มก็ตาม  เรื�องเล่าทุกประเทศมกั

เหมือนกนัที�.. ผจีะทรมานใจแสนสาหสั ไม่เขา้ใจวา่ความทุกขเ์กิดจากใจตนเอง          

การหลอกแต่ละทีไดผ้ลบา้งไม่ไดผ้ลบา้ง เหมือนจอ้งด่าคนอื�นแต่เขาไม่ไดย้ิน ที�ตวัเอง

ตอ้งทุกขอ์ยูฝ่่ายเดียว จนเมื�อเจอผูมี้พลงัเมตตาและทาํให้เกิดสติคิดได ้ จึงหลุดพน้สู่ภพ

ใหม่ไดเ้สวยบุญที�ตนเคยทาํไวซ้ะที  

 
 หากไดอ่้านเรื�องความทุกขข์องผทีี�ฆ่าตวัตายในตอนก่อน ท่านคงเขา้ใจดีวา่     

ในโลกวญิญาณจิตที�ทุกขใ์จเปรียบเสมือนคนฝันร้ายต่อเนื�องแบบตื�นไม่ได ้ มนัทรมาน

แค่ไหน  การเจริญสติ การฟังธรรมในขณะมีชีวิตจาํเป็นมาก ที�ช่วยใหไ้ม่ตอ้งเป็นผหีลง

ตาย หรือหลุดภพภูมินั�นง่ายกวา่คนที�ไม่ฟังหรือปฏิบติัธรรมมาก่อน แมผ้มจะคุยเรื�องผี

ใหฟั้งหลายครั� งแต่ใหส้ังเกตวา่   จะเนน้ให้เขา้ใจโทษของการเวยีนวา่ยตายเกิดเป็นหลกั      

งานหลกัยงัเป็นการบรรยายธรรมเนน้วทิยาศาสตร์พิสูจน์ไดเ้ท่านั�นครับ  

 



 

 หลายปีก่อนผมมีโอกาสรู้จกัรุ่นพี�ในชมรมธรรมะแห่งหนึ�ง ผมไปทาํบุญที�นี�

บ่อยจึงมีโอกาสไดส้นทนาธรรมกนัประจาํ วนัหนึ�งพี�เขาเล่าใหฟั้งถึงเรื�องแปลกที�ทาํให้

เขาเชื�อภพชาติแบบสิ�นสงสัย  คือขณะไปวดัแห่งหนึ�ง อยูดี่ๆ มีผูห้ญิงชุดขาวมาทกัวา่.. 

"คุณไปทาํอะไรใครเขาไว้  นี�เขาตามคุณมาตลอดเลยนะ"  พอบอกรูปพรรณก็พบวา่

เป็นคนที�พี�เขารู้จกัจริง แถมยงับอกอีกวา่ ผบีอกวา่.."เขาไม่ไดเ้ป็นคนขบัทาํไมถึงบอก

ตาํรวจวา่เขาขบั" จากที�ไม่อยากเชื�อก็ตอ้งยอมเชื�อเพราะเรื�องนี�ไม่เคยมีใครรู้นอกจากเขา

กบัเพื�อนเท่านั�น !!     
 
 

 ยอ้นไปสิบปีก่อนพี�เขาขบัรถไปประสบอุบติัเหตุแลว้เพื�อนที�นั�งไปดว้ยเสียชีวติ 

ดว้ยกลวัความผดิจึงบอกตาํรวจวา่เพื�อนเป็นคนขบั  คดีจบแลว้แต่ผไีม่จบดว้ย!!  พี�เขา

รู้สึกผดิและสงสารเพื�อนมาก ที�ตอ้งกลายมาเป็นผขีี�สงสัย ดว้ยใจที�ทรมานเหมือนคนถูก

ใส่ร้ายและตอ้งการหาความจริง  ลองคิดดูเถอะว่าทุกข์ใจแค่ไหน หากต้องเดินถามคนที�

ไม่ได้ยนิเสียงเรามาเป็นสิบปีว่า.."กูไม่ผดิ กูไม่ได้ขับ ทาํไมมึงต้องบอกว่ากูขับ" 
. 

 หลงัจากเล่าเรื�องนี� ใหผ้มฟังไม่นาน พี�เขาก็ประกาศบวชตลอดชีวิตเพื�ออุทิศบุญ

ใหเ้พื�อนเป็นการไถ่โทษและเห็นชดัวา่การปฏิบติัธรรมเท่านั�นที�จะนาํความสุขแทม้าให ้ 

ท่านไปบวชอยูบ่นภูเขาในวดักนัดาร มีโอกาสเจอท่านอีกครั� งในไม่กี�ปีต่อมา ท่านซูบ

ผอมไปมากจากที�เคยอว้นทว้นสมบูรณ์   "เรื�องผ"ี มีจริงหรือไม่ตอ้งศึกษาปฏิบติัให้

ถูกตอ้งและตรงทางเท่านั�น   ของมีจริงจะไม่เชื�ออยา่งไร   มนัก็มีอยูจ่ริง    แต่สิ�งสาํคญั

ที�สุดคือ.. หากเลือกที�จะเชื�อแล้วมันมีประโยชน์กบัชีวติหรือไม่มากกว่านะครับ!! 
. 

 ความเชื�อวา่ผมีีจริงแลว้ศรัทธาในการทาํดี เชื�อมั�นในผลกรรม กลวัภยัการเกิด  

จึงเป็นสิ�งที�ดี   แต่ถ้าเชื�อแล้ว งมงายไร้เหตุผล เอาแต่กราบไหว้บูชา หวงแต่จะขอพร  

หรือกลวัเกรงเห็นผเีทวดาควบคุมชีวติได้   แบบนี�อย่าเชื�อเลยครับ  เสียชาติเกดิเปล่าๆ !! 



 

"คาํอริยะถึงในหลวง" 
รวมคําพูดจากผู้ทรงคุณธรรมหลายท่านที�มีต่อในหลวง ร.9 

 
 จากชีวติเสเพลสุดขั�ว  กลบัตวัมาสนใจศาสนาจริงจงัก็พบวา่..  "ธรรม" เป็น

คาํตอบของทุกปัญหา  ทุกขน์อ้ยลง   หนา้ตาผิวพรรณและชีวติดีขึ�นทุกดา้นไดจ้ริง     

การเเผยแพร่ธรรมส่วนใหญ่เป็นหลกัของนกับวชที�เนน้สละโลก ซึ� งยากและไม่เหมาะ

กบัคนทั�วไป แต่ยงัมีธรรมของฆราวาส ส่งผลใหห้นา้ตาดี เจริญรุ่งเรืองในอาชีพ อยูใ่น

สังคมวุน่วายแต่ใจไม่ทุกข ์ ไม่หลงกบัสิ�งมอมเมารอบตวัไดด้ว้ย นี�คือที�มาของการผลิต

สื�อคุณธรรมในอีกรูปแบบเพื�อแจกฟรีและไดผ้ลดีพอสมควร แจกฟรีไปแลว้หลายแสน

แผน่  มียอดโหลดหลายลา้นครั� ง ถูกนาํไปออกอากาศเป็นร้อยคลื�นทั�วประเทศ  เปิดเวป

ไซดธ์รรมะ และต่อมาถูกเชิญไปบรรยายดา้นคุณธรรมในเชิงวทิยาศาสตร์ทางจิตให้

โรงเรียนและองคก์รต่างๆ เป็นประจาํมาหลายปี  

 
 ดว้ยงานที�ทาํจึงมีโอกาสรับรู้ขอ้มูลเชิงลึกหลายดา้น ไดค้ลุกคลีกบัพระและนกั

ปฏิบติัผูแ้ตกฉาน มีคุณธรรมสูง บางท่านผมคิดถามในใจ ท่านรับรู้และตอบไดอ้ยา่งไม่

น่าเชื�อ สิ�งที�พบตลอดมาคือ..   ผูป้ฏิบติัธรรมขั�นสูงทุกท่านชื�นชมในหลวงทุกคน!!    

และต่างชี�วา่.. การปรามาสผูมี้คุณธรรมสูงส่งผลแรงหลายชาติ  และสถาณการณ์ปัจจุบนั

ก็ไดเ้จอคนมองสถาบนัในแง่ลบเยอะขึ�นเรื�อยๆ  จึงเป็นจุดเริ�มตน้ของการเขียนหนงัสือ 

"คาํอริยะถึงในหลวง"  ตอ้งการนาํเสนอใหเ้ห็นวา่.. คาํของพระผูท้รงศีลที�ทาํดีตลอดชีวิต 

กบัสื�อต่างชาติและข่าวลือ อยา่งไหนน่าเชื�อกวา่กนั??   ไม่ไดว้า่ใครผิดถูก ไม่โกรธที�

ใครจะคิดต่าง  เพียงแต่อยากใหห้ลายคนไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเพิ�มขึ�น

เท่านั�น  . .   



 

 ผูเ้ขียนไม่มีสีไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมือง   (พอ่ผมเสื�อแดง พี�ผมเสื�อเหลือง) ผมรักคน

ทุกสีและเขา้ใจวา่ ทุกสีลว้นทาํดว้ยหวงัดีต่อประเทศ ต่างคิดวา่ตนเป็นฝ่ายถูกโดยเลือก

เชื�อขอ้มูลที�ต่างกนั  ผมเขียนหนงัสือเล่มนี� เพราะอยากใหเ้ลิกเอาสถาบนัไปยุง่กบั

การเมืองซะที  ถา้ไดอ่้านฉบบัเตม็ อาจมองเห็นวา่เรากาํลงัถูกต่างชาติแทรกซึมและ

พยายามปั�นหวัใหท้ะเลาะกนัเองอยูห่รือไม่??  
. 

 ประเทศไทยมีทรัพยากรมาก เป็นจุดยทุธศาสตร์ ต่างชาติพยายามยดึตั�งแต่สมยั

ล่าเมืองขึ�นแต่ไม่สาํเร็จ หลายประเทศที�ล่มจมไปแลว้ ก็มีการหนุนจากต่างชาติจนลม้ผูน้าํ

ทางจิตวิญญาณสาํเร็จ ไม่นานก็ถูกยดึเป็นเมืองขึ�นทางออ้มจากสัปทานและกฎหมายที�

เอื�อใหก้อบโกยเตม็ที�  ทุกประเทศมีจุดเริ�มตน้ดว้ยการใส่ร้ายและปล่อยข่าวลืออยา่ง

ต่อเนื�อง    ประธานชมรมธรรมะท่านหนึ�งซึ� งเสียชีวติไปแลว้ เคยเล่าใหผ้มฟังเมื�อหลายปี

ก่อนวา่.. การใส่ร้ายสถาบนัมีมานาน (ก่อนมีแดงเหลืองอีก)  โดยจา้งคนนินทาในตลาด 

ร้านเสริมสวย ฯ ปัจจุบนัถึงกบัจา้งนิตยสารระดบัโลกใหล้งขอ้มูลบิดเบือนเพื�อให้ดู

น่าเชื�อถือยิ�งขึ�น    อยา่ด่วนเชื�ออะไรแมจ้ะเห็นภาพชดัตรงหนา้ คนธรรมดามีศีลไม่ครบ 

มีสิทธิ� โกหกแอบแฝงผลประโยชน์ หรือเขา้ใจผดิไดเ้สมอ  ควรฟังความให้รอบดา้นจาก

หลายแหล่ง แลว้พิจารณาบุคคลที�ใหข้อ้มูลดว้ยวา่น่าเชื�อถือแค่ไหน ก่อนที�จะหลงผดิทาํ

บาปใหญ่โดยไม่รู้ตวั   ต่อไปนี� เป็นตวัอยา่งคาํกล่าวโดยยอ่ของเหล่าพระอริยะที�กล่าวถึง

ในหลวง ร.9 ไวด้งันี� ..     

 "ทรงยดึมั�นอยู่ในคุณธรรม ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา และทรงนําไปปฏิบัติ

อย่างจริงจัง"  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ไดเ้คยตรัสถึงในหลวงไว ้ 

ซึ� งสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเป็นที�ยอมรับวา่แตกฉานในทฤษฎีและการปฎิบติั

กรรมฐาน จนผูน้าํชาวพุทธทั�วโลกทุกนิกายทั�งหมด 32 ประเทศ ทูลถวายใหเ้ป็นผูน้าํ

คณะสงฆสู์งสุดแห่งพระพุทธศาสนาของโลก     (ฟังพระประวติัเตม็ไดที้�เวปไซต)์ 



 

"พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื�น แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย.."   

(หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)    

"หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนากต็ั�งอยู่ไม่ได้"     

หลวงปู่สวดมนต์ถวายในหลวงทุกวนั  (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)     

"วนัหนึ�งข้างหน้า ในหลวงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า"    

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)  

"เขาไม่ได้ทาํประโยชน์อะไรมากเหมือนในหลวงหรอก.."   

(หลวงพ่ออุตตมะ พระเกจิชาวพม่า)   

"มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั�นที�ไม่รู้ว่า ในหลวงพระองค์นี�มีดีอย่างไร.."   

(พระอาจารย์วนั อุตฺตโม พระอุปัฎฐากหลวงปู่มั�น ภูริทตัโต)  

 ติดตามอ่านและโหลดหนงัสือฉบบัเตม็ไดฟ้รีที� jozho.net     

 
 การทาํบุญต่างกนัยอ่มมีอานิสงส์ต่างกนั  การเผยแพร่เกียรติคุณผูมี้คุณธรรมใน

รูปแบบเขา้ใจง่าย ผลบุญจะส่งความศรัทธา การดูน่าเลื�อมใสน่าเชื�อถือ มีผลต่อชื�อเสียง

ภาพลกัษณ์ของเรา รวมถึงสินคา้และธุรกิจของเราไดเ้ช่นกนั  ปกติผมจะไม่เนน้ใหใ้คร

ทาํบุญดว้ยใจที�โลภ หรือทาํบุญหวงัผลนะ  แต่คนฉลาดจะรู้วา่ปลูกมะม่วงยอ่มไดผ้ล

มะม่วงกิน มนัอยูที่�เราอยากกินอะไร เราก็ตอ้งเลือกปลูกตน้ไมช้นิดนั�นดว้ย  ถึงย ํ�าเสมอ

วา่ธรรมะแกปั้ญหาไดทุ้กเรื�อง เป็นทางลดัสู่ความสาํเร็จไดจ้ริง เพราะทาํใหเ้รารู้วา่อะไร

เป็นประโยชน์เป็นโทษ และออกผลเฉพาะดา้นใหเ้ราอยา่งไรไดบ้า้ง  หลายคนประสบ

ความสาํเร็จ รํ� ารวย แต่นอ้ยคนจะมีความสุขไดจ้ริง   

 "รักพอ่" ตอ้งร่วมปกป้องโดยการใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้ง แบบเขา้ใจง่ายหลากหลาย

แง่มุม ดว้ยความปรารถนาดีต่อกนัดว้ย  ตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่.. ความรักบงัคบักนัไม่ได ้ เขามี

สิทธิ� ไม่รักพอ่เรา อยา่มองเขาเป็นศตัรู อยา่ด่าอยา่ทาํร้ายเขา ถา้เขาไม่เชื�อไม่รักเหมือนเรา 



 

ก็สิทธิ� ของเขา    ไม่มีพอ่คนไหนดีใจที�เห็นลูกทะเลาะกนัเรื�อง.. "รักหรือไม่รักท่าน"    

ไม่มีทางที�ทุกอยา่งจะจบลงดว้ยดีเพราะ.."คาํด่าและความโกรธ"   ใจเยน็พยายามอธิบาย

ใหเ้ขา้ใจไดจ้ริงเท่านั�น  หากพยายามถึงที�สุดแลว้ก็ตอ้งรู้จกัปล่อยวาง และเชื�อมั�นวา่..   

ทุกคนมีกรรมเป็นของตน  ใครทาํอะไรไว ้ ตอ้งไดสิ้�งนั�นคืนเสมอ!!   รักพอ่อยา่ลืมรู้จกั

ใหอ้ภยั และหมั�นทาํความดีใหม้ากดว้ย ลองเปลี�ยนคาํวา่ "ทาํบุญ"  เป็น "ทาํประโยชน"์ 

แลว้จะไม่หลงทางกลายเป็นพวกบา้บุญแต่หาประโยชน์ไม่ได ้   อะไรที�เป็นประโยชน์

เป็นบุญทั�งหมดครับ 

   

วธีิอธิฐานจิตถวายในหลวง                                          
 
 

 หลวงพอ่พุธ ฐานิโย พระกรรมฐานผูท้รงคุณธรรม เคยเทศน์ไวว้า่.. "เวลานี�

บา้นเมืองของเราอยูเ่พราะในหลวงองคเ์ดียวเท่านั�น  ไม่เคยมีในประวติัศาสตร์ที�ในหลวง

จะเสด็จเหยยีบแผน่ดินไทยไปทุกหยอ่มหญา้เหมือนในหลวงพระองคนี์�   เพราะฉะนั�น 

ใหส้วดมนต ์ ภาวนา(ทาํสมาธิ-เจริญสติ) นอ้มจิตนอ้มใจอธิฐานจิต ขอใหใ้นหลวงทรง

พระชนมายยุนืนานถึงร้อยปีสองร้อยปี"    

 
 หลวงพอ่สอนวธีิอธิฐานจิตถวายในหลวงไวด้งันี� ..  "ข้าพเจ้าได้บําเพญ็กุศลคุณ

ความดีมา  รับราชการมาด้วยความสุจริต  ทาํประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง   

ได้รับใช้ครูบาอาจารย์เป็นบุญกุศล  (หรือน้อมถึงบุญกุศลด้านอื�นที�เราเคยทาํไว้ทั�งหมด )  

ข้าพเจ้าขอประมวล (ความดีทั�งหมด) มาอุทิศเป็นพลัง น้อมจิตน้อมใจ  ขอให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุยิ�งยืนนาน ปราศจากพระโรคาพาธ

ทั�งหลายทั�งปวง  เป็นร่มโพธิ�ร่มไทรแก่พสกนิกรสืบไป"   (สาธุ) 



 

 สมาธิสวดมนต-์รักษาศีล  มีอานิสงส์มากกวา่บริจาคเงินและใหผ้ลสูง  นาํบุญนี�

มาตั�งสัจจะเพื�ออธิฐานขอพร หรือใชใ้นการถวายพระพรไดเ้ป็นอยา่งดี           เช่น..  

.. ด้วยข้าพเจ้าตั�งใจสวดมนต์รักษาศีล (กี�ข้อกไ็ด้ที�ทาํได้จริง)  ขอการสวดมนต์และศีลที�

ข้าพเจ้าตั�งใจรักษา และจะตั�งใจรักษาตลอดไป ขอถวายบูชาแด่..  ขอให้.... (ใชห้ลกัการนี�

อธิฐานใหพ้อ่แม่ ลูก คนรัก หรืออธิฐานแกปั้ญหาให้ตนเอง ถา้ขอใหค้นอื�นหรือเพื�อให้

ไดท้าํความดียิ�งขึ�นไป จะเห็นผลง่ายและไวขึ�น)  

     

พลงัจากจิตมีสองอย่างคอื   
1.พลงัดีจากอารมณ์บวก (กุศลจิต)   

จิตผอ่งใส สงบ  เป็นสุข เบาสบาย ร่าเริง  การทาํบุญ สวดมนต ์สมาธิ ฯลฯ    

2.พลงัร้ายจากอารมณ์ลบ (อกุศลจิต)   

โกรธ อาฆาต เครียด หงุดหงิด ห่วง กงัวล นอ้ยใจ อยากได ้ สงสาร ฯลฯ    

 
 การเพง่ระลึกถึงสิ�งใดอยา่งตั�งใจ  ถา้มีกาํลงัมากพอจะส่งพลงัที�เราก่อในใจใหมี้

ผลกบัคนและสัตวไ์ด ้ เช่น หากคิดถึงดว้ยจิตที�มีพลงัร้ายส่งไป จะมีผลทาํลายโมเลกุลนํ�า

ในร่างกายและก่อความรบกวนคลื�นสมองของอีกฝ่าย ใหว้า้วุน่และเครียดได ้  คลา้ยเวลา

เห็นคนหนา้บึ�งก็พลอยใจขุ่นมวัไปดว้ย  

      หากส่งพลงับวกไป จะมีผลใหโ้มเลกุลนํ�าในร่างกายของอีกฝ่าย มีคุณสมบติัที�ดี

สมบูรณ์ขึ�น ทาํใหค้ลื�นสมองสงบและเป็นสุขได ้  เหมือนเห็นใครยิ�มกส็บายใจไปดว้ย  

ซึ� งมีการพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์แลว้  (อธิบายไวแ้ลว้ในตอนก่อนๆ)  พลงัทางจิตเป็น

คลื�นพลงังานที�ส่งถึงกนัได ้ การสวดมนตห์มู่หรืออธิฐานจิตใหใ้ครจึงไม่ใช่เรื�องไร้สาระ 

ยิ�งเป็นการทาํของคนที�จิตตั�งมั�นและมีจาํนวนมาก  "ยิ�งมีผลมาก"    

 



 

 เวลาเห็นในหลวงประชวร  คนส่วนใหญ่จะรู้สึกสงสาร  ร้องไห้ กงัวล  เครียด !!   

รู้ไหมว่าถ้าคิดพร้อมกนัแบบ นี�หลายล้านคน  จะเกดิพลงังานลบ  ส่งไปหาพระองค์ท่าน

มากแค่ไหน ??!!!   ผูมี้ศีลและมากดว้ยความดี จะมีคลื�นพลงังานเขม้ขน้สะสมในกาย

และแผม่ารอบตวั (ออร่า) ทาํใหค้ลื�นพลงัลบที�ส่งมาปะทะไม่ใหผ้ลหรือใหผ้ลนอ้ยลงได ้

(เชื�อกนัวา่ทาํใหภู้ตผกีลวัเกรงดว้ย)  

 
 วทิยาศาสตร์พิสูจน์แลว้วา่.. ความรักจากแม่เป็นคลื�นพลงังานเปลี�ยนอาหารที�แม่

ทาํใหเ้รากินอร่อยขึ�น โมเลกุลนํ�าในอาหารที�สมบูรณ์ขึ�นจากคลื�นความรักอนับริสุทธิ�     

ทาํใหร่้างกายสดชื�นขึ�นทนัทีที�ไดกิ้น    หากคนหลายลา้นฝึกทาํใจใหเ้ป็นสุขก่อน         

แลว้ค่อยคิดถึงในหลวง นอ้มส่งความสุขไปถวาย จะยิ�งส่งใหท้รงมีสุขภาพแขง็แรงยิ�งขึ�น

ไดจ้ริง   สิ�งสาํคญัที�สุดคือใจเราตอ้งเป็นกุศลจิตหรือเบาสบายก่อน  การทาํบุญทาํให้จิต

เกิดพลงังานดี ใจสบายแลว้นอ้มส่งถวายไป 

    
 สาํหรับคนทั�วไปอาจใชก้ารระลึกถึงกลิ�นดอกไม ้ หรือดมดอกไมส้ด จะรู้สึกสุข

สงบไดร้วดเร็ว สมองปลอดโปร่ง แลว้จินตนาการส่งกลีบดอกไมแ้ละกลิ�นหอมจากใจ

เราไปโปรยปรายรอบพระองคท์่าน ขอใหพ้ระองคท์รงรู้สึกสดชื�นเบาสบาย ผอ่นคลาย  

มีความสุข  สนใจฝึกไดก้บัเสียงจูงสมาธิดอกไมที้� www.jozho.net 

   
 เทคนิคนี�ยงัปรับใชใ้นชีวติไดห้ลายดา้น เช่น ส่งพลงับวกใหค้นรัก ใหลู้ก       

ลูกศิษย ์ คนไข ้ ลูกคา้ จะส่งผลดีไดท้ั�งสุขภาพและจิตใจเป็นสุขทั�งตวัเราและผูที้�ส่งไปให ้

หากเริ�มตน้ดว้ยมีความรู้สึกดีต่อกนัก่อน จะสานต่ออะไรก็ง่าย แมผ้ดิพลาดก็ใหอ้ภยักนั

ง่ายขึ�น  เป็นกุศโลบายแผเ่มตตาอยา่งง่ายและไดผ้ลจริง ใชฝึ้กทาํสมาธิ-แผเ่มตตาสาํหรับ

คนทั�วไปไดง่้ายขึ�นและทาํไดทุ้กศาสนา   



 

ชีวติจะดีตอ้งหมั�นสร้างกระแสจิตสงบสุขภายในแผใ่หผู้อื้�นอยูเ่สมอ แมแ้ต่ศตัรู

หรือผูที้�คิดต่างจากเรา  บทสวดพาหุงฯ คือเรื�องที�พระพุทธองคท์าํใหดู้เป็นตวัอยา่งวา่.. 

"จะชนะทุกปัญหา ชนะศัตรูได้ด้วยเมตตาและให้อภัยเท่านั�น"  

    
 
 คนคิดดี จิตมีคลื�นพลงังานดี จะดึงดูดสิ�งดี คนดี เขา้หาเสมอ     เคยไหม??      

นั�งใกล้หรือคุยกบับางคนแล้วหงุดหงิดหาสาเหตุไม่ได้  นั�นเพราะคลื�นพลงังานมนัขดัแยง้

กนั  อะไรเหมือนกนัจะดูดเขา้หากนั อะไรตรงขา้มจะผลกักนัออกเสมอ  " คนดีเจอคน

ดีจะรู้สึกดีต่อกนั  คนชั�วเหน็คนดีจะหมั�นไส้  คนชั�วเจอคนชั�วจะชอบพอถูกคอกนัง่าย"  

เราเลือกไดที้�จะอยูก่บัคนดีที�คอยช่วยเหลือเรา หรืออยูก่บัคนชั�วที�คอยจอ้งเบียดเบียนทาํ

ร้ายเรา  ฝึกจิตใหมี้พลงังานแบบไหนไว ้จะดึงใหชี้วติตอ้งเจอ ตอ้งจมอยูก่บัคนรัก-คู่ชีวิต

แบบนั�น หรือกลุ่มคนแบบนั�นไปตลอดเช่นกนั    

 
 
 ฝึกจิตสร้างพลงังานดีตั�งแต่วันนี� ส่งพลงัรัก พลงัความสดชื�น ถวายในหลวง 

พร้อมกนัทั�งประเทศ  ส่งเผื�อแผ่ไปหาคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ คนรักและลูกหลาน 

เพื�อนร่วมงาน  รับรองว่าสุขภาพจะด ี และจะเกดิสิ�งดีๆ ดงึคนดีๆ เข้ามาในชีวติอย่างไม่

น่าเชื�อเลยหละ !! ( พระท่านสอนไว้ว่า ให้น้อมส่งอวยพรให้คนคิดร้ายมีความสุข       

ถ้าเขาไม่กลบัใจ  กจ็ะแพ้ภัยตวัเองตามกฎแห่งกรรม ไม่ต้องโกรธหรือแช่งเขาเลยครับ ) 

 
 

(ติดตามผลงานอื�นๆ ไดที้�  www.jozho.net) 

 


